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El TC també suspèn cautelarment
la llei de l'Agència de Protecció
Social
El ple de l'alt tribunal admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del govern
espanyol i el Govern català disposa ara de quinze dies per presentar al·legacions
| És una de les tres lleis de desconnexió i preveu crear una agència per unificar i
gestionar les prestacions socials de Catalunya
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs d'inconstitucionalitat del
govern espanyol contra la llei de l'Agència de Protecció Social. Això suposa la suspensió cautelar de
la llei fins que el ple del tribunal resolgui definitivament la qüestió. El govern espanyol va presentar el
recurs d'inconstitucionalitat el passat 29 de setembre. La llei de l'Agència de Protecció Social és
una de les tres lleis de desconnexió -juntament amb la llei de transitorietat jurídica i la de l'Agència
Tributària- i preveu crear una agència per unificar i gestionar les prestacions socials de Catalunya.
Totes tres han estat suspeses pel TC.
L'executiu espanyol basa el seu recurs en una vulneració de competències de l'Estat. La llei crea
l'organisme encarregat de desplegar el sistema de protecció social a Catalunya, centralitzar les
prestacions que en cada moment siguin competència de la Generalitat, organitzar i gestionar els
recursos del sistema de serveis socials i representar el Govern a les institucions internacionals
en matèria de protecció social.
Així mateix, determina que el president de l'Agència ha de ser nomenat pel Parlament a proposta
del Govern i que l'ens s'ha de finançar, entre altres fonts, amb els recursos derivats de les
contribucions del sistema de protecció social en el marc de les competències que en cada moment
tingui atribuïdes la Generalitat.
Amb l'admissió a tràmit i la llei suspesa cautelarment, el Govern disposa d'un termini de quinze dies
per presentar al·legacions. El Parlament va aprovar el 7 de setembre aquesta llei amb els vots a
favor de Junts pel Sí i la CUP i els vots en contra de la resta de grups.
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