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El TC també rebutja el recurs del
Govern contra la reforma per
suspendre polítics independentistes
La sentència, que s'ha tornat a aprovar amb tres vots en contra, permetrà actuar
contra aquells càrrecs electes que desobeeixin les resolucions de l'alt tribunal

El Tribunal Constitucional, en una imatge d'arxiu. Foto: José M. Gutiérrez

El ple del Tribunal Constitucional ha tornat a avalar la llei que li permet suspendre els càrrecs
polítics que desobeeixin les seves resolucions. En aquesta ocasió ha tombat el recurs que havia
presentat el Govern, que se suma al rebuig del realitzat per l'executiu basc.
La sentència, que de nou s'ha pres amb vuit vots a favor i tres en contra, dóna llum verd d'aquesta
manera a la reforma exprés de la llei de l'alt tribunal que va impulsar el govern espanyol per
actuar contra el procés sobiranista i ara es podria utilitzar contra polítics independentistes com
Carme Forcadell.
La Generalitat i el govern basc van presentar sengles recursos contra la reforma del
Constitucional, que preveu un incident d'execució quan es desobeeixin les seves sentències, cosa
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que pot portar a sancions com suspensions d'alts càrrecs o multes.
Ja es pot fer efectiva la reforma que permet suspendre polítics
Segons els magistrats, la reforma impulsada pel PP té un fonament constitucional legítim i, per
tant, a partir d'aquest moment ja estan en disposició d'activar les mesures que contempla la
reforma a aquells particulars, funcionaris i càrrecs polítics que facin cas omís de les seves
resolucions. Els mecanismes, segons consta a la reforma de la llei, van des d'una multa de 3.000
a 30.000 euros "a les autoritats, treballadors públics o particulars que incompleixin les
resolucions del TC" fins a la "suspensió de les funcions de les autoritats o treballadors públics de
l'administració responsable de l'incompliment durant el temps precís per assegurar l'observació dels
pronunciaments del tribunal".
Contràriament al que estava passant en els últims mesos, en què Pérez de los Cobos impulsava
acords per fer possible sentències unànimes sobre qüestions que afectaven al procés sobiranista,
en aquesta ocasió la sentència posa de manifest la fractura al sí de la institució. Els magistrats
Adela Asúa, Fernando Valdés Dal-Re i Juan Antonio Xiol han votat en contra i han signat un vot
discrepant. En el cas del recurs del govern basc l'ala progressista va acusar el govern espanyol
d'extralimitar els usos del mateix Constitucional.
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