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Cs anuncia una querella contra
Torrent per portar a votació la
suspensió dels diputats
El PSC i el PP afirmen que la interlocutòria de Llarena ja s'ha aplicat i acusen
l'independentisme de gesticular: "Si no poden cobrar, ni votar, ni presentar
iniciatives parlamentàries és que estan suspesos"

Inés Arrimadas, durant el ple on es vota la suspensió dels diputats | Josep Maria Montaner

El ple per afrontar la situació dels diputats suspesos ha arrencat marcat per la denúncia de
Ciutadans, que ha acusat la mesa del Parlament de permetre que se sotmeti a votació dels
diputats una resolució judicial. Abans de l'inici de la sessió, el portaveu de la formació taronja ha
demanat la paraula per advertir que el sobiranisme s'està "erigint per sobre de les lleis i dels
tribunals un cop més", una acusació que ha estat complementada per Inés Arrimadas, que ja ha
anunciat una querella davant del que considera una "barbaritat".
Segons Carrizosa, aquest fet és una "irresponsabilitat" de la mesa del Parlament, que sota el
seu criteri hauria d'haver "executat automàticament" la suspensió ordenada pel jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena. Ciutadans ha advertit que el dictamen que es porta a votació afirma que
els diputats suspesos seguiran conservant els seus drets. "S'estan negant a acatar la resolució",
ha lamentat.
La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha advertit al president de la Generalitat,
Quim Torra, que les seves paraules "animant els CDR a pressionar el perseguiran tota la vida".
Segons la dirigent, aquest dilluns es produirà un "atac a la democràcia" des de fora amb un "intent
d'assalt violent al Parlament" i aquest dimarts un altre "atac des de dins" amb el que considera
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un desacatament de les ordres judicials. "Si consideren que no estan suspesos, en base a què
substituiran els diputats?", ha etzibat Arrimadas, que ha afegit que la figura de la substitució i que
la delegació de vot no està permesa per aquells que "es fuguen després d'haver fet un cop d'Estat".

Inés Arrimadas: "Què tenen? Un carnet d'impunitat?"
El mecanisme que es pretén aprovar per a la substitució dels diputats és, segons Ciutadans, una
"barbaritat" i és per això que ja ha anunciat que presentarà una querella. "Mentre la resta de morals
han de complir el que diuen els jutges, vostès es creuen amb el dret de fer-ho. Què tenen, un
carnet d'impunitat?", ha sentenciat Arrimadas.
Durant la reunió de la mesa, Cs ha manifestat que no està d'acord amb què els dos punts del
dictamen, si es voten per separat, calgui una majoria absoluta per aprovar el primer -la suspensió
o no dels diputats- i una majoria simple per aprovar el mecanisme de substitució. El criteri del
secretari general de la cambra, però, ha estat precisament aquest.
Ja ni voten ni cobren ni voten
La diputada del PSC Alícia Romera ha reclamat a l'independentisme que accepti que el que farà
serà acatar la suspensió dictada per Llarena, però pretenent "escenificar, seguir amb el seu relat i
enganyant a la gent". "Si no poden cobrar, ni votar, ni presentar iniciatives parlamentàries és que
estan suspesos", ha etzibat i, per tant, "el que passarà és que acataran i compliran la resolució
judicial, perquè ja s'està aplicant". Ha recordat, de fet, que els diputats no perceben el salari des
que va arribar la interlocutòria i, a més, no votaran en relació a la seva pròpia suspensió.
"Aquest ple va de si respectem les resolucions judicials i les complim, tota la resta és sobrer i
confondre", ha insistit la socialista, que ha recordat que "la resolució judicial deia que la mesa
decidís com aplicar-la, però la suspensió era automàtica" i s'ha preguntat: "On està la separació de
poders?". "Les resolucions judicials s'acaten, es compleixen i no es porten a votar", ha insistit, i
ha burxat en les diferències que han aflorat entre JxCat i ERC arran d'aquesta resolució. Ha
aprofitat també per disparar un dard contra els comuns: "Un partit que es diu de govern i vol serho com el de Colau, ha de complir les resolucions judicials".
Un debat innecessari
El diputat del PP Santi Rodríguez ha afirmat que aquest és un "debat innecessari". "La suspensió
que s'està debatent és automàtica, per aplicació de la llei i, a més, els fets ens acompanyen, ja que
a aquests diputats la suspensió dels quals debaten avui ja se'ls ha retirat el sou i es va suspendre
un ple perquè no podien votar", ha recordat, i ha denunciat que no és el cas d'un jutge que
vulgui actuar de legislador, com ha denunciat la CUP, sinó que "aquí hi ha un legislatiu que vol fer
de jutge".
El popular ha subratllat que té la "sensació de llegir un recurs contra la interlocutòria del Suprem en
què arriben a sentenciar que la suspensió és aplicable" i ha burxat també amb les mobilitzacions
que van tenir lloc dilluns: "Els que volen anar a treballar però es troben les vies ocupades no tenen
drets?". En aquest sentit, ha criticat que Quim Torra arengués els CDR a pressionar-lo:
"President, per la dignitat del càrrec institucional que ocupa, ja hauria d'haver presentat la dimissió".
També ha criticat que, des de Podem, actuïn de "desembussador dels independentistes".
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