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CSQEP demana frenar la publicació
dels pressupostos per les
«incongruències» sobre el
referèndum
Coscubiela diu que si la mesa no dirimeix la contradicció entre l'esmena de la
CUP i la seva significaria que "el Parlament funciona sense lleis i sense normes"
| La mesa no admet a tràmit la petició de reconsideració de Ciutadans per aturar la
ponència conjunta que pretén facilitar la desconnexió exprés

El portaveu de CSQEP al Parlament, Joan Coscubiela | ACN

Catalunya sí que es Pot vol que l'esmena de la CUP a la disposició addicional que feia referència
al referèndum dins els pressupostos i que va ser aprovada dimecres al ple quedi derogada. El
portaveu de la coalició d'esquerres, Joan Coscubiela, ha explicat que consideren que aquest text i
el que van presentar ells i que també es va aprovar en referència a la mateixa disposició
addicional són "contradictoris i incongruents entre sí" perquè tots dos haurien de substituir el
mateix article i "diuen coses diferents".
Així, CSQEP ha presentat un escrit a la Mesa del Parlament reclamant que aturi la publicació de la
llei de pressupostos, que demani un informe jurídic als lletrats de la cambra sobre aquesta qüestió, i
que remeti les esmenes a la comissió d'Economia perquè "armonitzi" el text.
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En aquest sentit, Coscubiela creu que "l'única manera" de fer-ho és aplicant el principi legal que
marca que "una nova aprovació deroga l'anterior", i com que l'esmena de CSQEP es va votar i
aprovar després de la de la CUP, reclama que la dels anticapitalistes decaigui. Coscubiela, a
més, creu que si la Mesa no dirimeix la "incongruència" entre els dos textos significaria que "el
Parlament funciona sense lleis i sense normes".
Tot i que Coscubiela ha demanat que es tracti aquesta qüestió a la reunió de la mesa celebrada
aquest migdia, no s'ha fet perquè no constava a l'ordre del dia.
Desestimada una petició de reconsideració de Ciutadans
Per una altra banda, la mesa ha decidit no admetre a tràmit la petició de reconsideració de
Ciutadans, que demana que s'aturi la ponència conjunta creada per Junts pel Sí i la CUP per fer
una reforma del reglament del Parlament que permeti tramitar de forma exprés la llei de
transitorietat jurídica, anomenada llei de desconnexió.
Fonts parlamentàries expliquen que no ha estat admesa per un defecte de forma, ja que la petició
de reconsideració es va presentar quan ja s'havia creat la ponència conjunta. Fonts de la mesa
afegeixen que l'informe dels lletrats especifica que la via de la ponència conjunta és la que s'ha
d'utilitzar per reformar el reglament malgrat que la resta de grups de l'oposició han declinat
participar-hi.
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