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El primer esborrany de la nova Llei
d'emergència social, en uns deu
dies
El Departament de Governació, el grup promotor de la Llei 24/2015, els ens
municipals i el Consell de l'Advocacia acorden el termini en una reunió aquest
dimecres a la tarda | Es tornaran a trobar dilluns per pactar les propostes ja en
forma de text legal
Govern i entitats preveuen tenir en uns deu dies el primer esborrany de la nova llei
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107852/puigdemont/aposta/actuar/rapid/evitar/onada/desnona
ments) que ha de ratificar la normativa d'emergència social impugnada pel govern espanyol al
Tribunal Constitucional.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107616/govern/espanyol/recorre/part/llei/contra/desnonaments/
al/tc)
"Ens hem posat dates ambicioses i si no són deu dies seran dotze, però aquest és un bon ritme",
ha explicat a l'ACN el portaveu de la PAH, Carlos Macías. Ho ha fet després de la primera reunió
del Departament de Governació, el grup promotor de la Llei 24/2015, la Federació de Municipis de
Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i el Consell de l'Advocacia de Catalunya. L'objectiu
amb el qual treballa el Govern, tal i com ha informat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107890/govern/preveu/tenir/punt/nova/llei/antidesnonaments/m
es) NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/107890/govern/preveu/tenir/punt/nova/llei/antidesnonam
ents/mes) , és tenir-la a punt d'aquí a un mes aproximadament.
Fonts de Govern han confirmat que el primer esborrany es preveu en aquest termini i han
qualificat de "profitosa" la reunió d'aquest dimecres a la tarda, en què s'han posat sobre la taula
propostes jurídiques per "donar resposta a les necessitats dels ciutadans". Els participants a la
trobada portaran aquests suggeriments ja en forma de text legal en una reunió el proper dilluns.
És difícil posar una data a la tramitació parlamentària del text, ja que la celebració d'unes altres
eleccions espanyoles el 26 de juny pot influir en el ritme de la cambra catalana. El que tenen clar
a la plaça de Sant Jaume és que en un mes s'ha de tenir a punt el projecte de llei. El president,
Carles Puigdemont, va ser el primer de comprometre's amb una actuació ràpida en aquesta matèria.
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