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El Parlament insta Torra a
sotmetre's a una qüestió de confiança
o convocar eleccions
La moció socialista tira endavant amb 62 vots -Cs, PSC, comuns i PP- i 61
diputats en contra -JxCat i ERC-, mentre que la CUP no ha votat

Torra, sortint del ple d'aquest dijous | ACN

El ple del Parlament ha aprovat per només un vot de diferència una moció que insta al president
Quim Torra a sotmetre's a una moció de confiança o a convocar eleccions. La moció l'ha presentada
el grup parlamentari del PSC, amb la clara voluntat de liderar l'alternativa al Govern, i
necessitava el suport de tota l'oposició per prosperar. Els comuns ja havien avançat hi donarien
suport i avui també ho han fet Ciutadans i el PP. Per altra banda, la CUP, que ha tornat a tenir la
clau de la votació, ha decidit no votar.
Així, Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, sense majoria absoluta des que els diputats suspesos de
JxCat no van acceptar ser substituïts, Toni Comín tampoc va ser substituït i la CUP els va retirar el
suport, han sumat 61 vots, mentre que Ciutadans, PSC, comuns i PP n'han sumat 62.
Després de perdre la votació, el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat Josep Costa ha
assegurat que "políticament la moció ha estat rebutjada, perquè s'ha de ser fidel als resultats de
les eleccions del 21-D". Costa ha insistit que el Govern ha demostrat que compta amb el mateix
suport que va tenir en la seva investidura. La CUP, per la seva banda, ha exigit al Govern de la
Generalitat que sigui responsable i marqui una data per celebrar eleccions a Catalunya per
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"buscar nous lideratges que permetin sortir de l'atzucac".
Clima preelectoral
El debat l'ha obert la portaveu del PSC Eva Granados que ha apuntat que el seu partit ha
presentat la moció perquè Catalunya "té un Govern que no governa, que no respecta els acords
del Parlament i que no té la majoria parlamentària". La diputada ha assegurat que des que Torra
és a l'executiu el país ha anat enrere en matèria social i li ha fet notar que un govern sense
majoria i sense capacitat per defensar els pressupostos ha de plegar.
La portaveu d'ERC Anna Caula ha demanat valentia al PSC i ha instat als socialistes a presentar
una moció de censura amb un candidat alternatiu, en comptes de presentar una moció de censura
encoberta, amb una fórmula, la de confiança, que només pot presentar el president de la
Generalitat. Caula ha assegurat que el PSC vol treure profit parlamentari de la persecució judicial
de l'Estat.
Durant el debat, Josep Costa, per Junts per Catalunya, ha definit la moció com una trampa,
perquè no té cap valor jurídic, i ha recordat a l'oposició que "si el govern té dificultats per governar
amb normalitat és perquè hi ha presos polítics i exiliats". El vicepresident del Parlament també
ha apuntat que la inoperància política l'ha demostrat el govern espanyol que ha hagut de convocar
eleccions. Per altra banda, ha afegit que la meitat dels decrets lleis tramitats al Parlament s'ha
aprovat per unanimitat, i gairebé tota l'altra meitat han tirat endavant amb una majoria de dos
terços de la Cambra. Costa ha acusat l'oposició de no haver acceptat els resultats electorals, i ha
insistit que el Govern té el suport dels partits que li van donar suport en la investidura.
Ciutadans carrega contra el diàleg
La portaveu de Ciutadans Lorena Roldán ha preguntat al PSC que si fan el mateix diagnòstic al
Parlament, com és que el govern de Pedro Sánchez "ha donat cova" a l'independentisme des
de Madrid. Roldán ha acusat el president espanyol de donar ales i estar agenollat davant el
sobiranisme "per no fer enfadar Quim Torra". Roldán, a més, ha acusat Miquel Iceta de ser el
responsable de la situació a Catalunya a qui ha titllat de "còmplice" de l'independentisme.
La portaveu dels comuns Susana Segovia, per part seva, ha recordat al Govern que l'obligació
d'aprovar els pressupostos és de l'executiu i ha insistit que Catalunya té un "govern que
bloqueja". La diputada dels comuns ha preguntat al PSC què farà per canviar la situació
d'excepcionalitat que viu el país. Segovia ha justificat el suport dels comuns a la moció per acabar
"amb la paràlisi i el desgovern".
La diputada de la CUP Maria Sirvent ha començat la seva intervenció referint-se al PSC, partit autor
de la moció, afirmant que "els qui van fer presidenta de la Generalitat a Soraya Sáenz de
Santamaría no tenen la nostra legitimitat". Sirvent, que ha anunciat que la CUP no participaria a la
votació, ha afegit que ahir Miquel Iceta "ahir va tornar a amenaçar el Parlament amb l'aplicació de
l'article 155".
El president del PP a Catalunya Alejandro Fernández ha assegurat que Torra no ha complert
cap dels punts del seu programa de govern i ha atribuït la pèrdua de la majoria independentista al
fet que els "socis" de la CUP "han estat sistemàticament traïts" per l'executiu català.

Torra descarta la moció de confiança
Torra ja va descartar un avançament electoral
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176764/torra/retreu/colau/haver/retirat/pancarta/defensa/dels/
presos/ajuntament) a la sessió parlamentària d'ahir i va rebutjar les acusacions d'inoperància del
govern català durant aquesta legislatura. Torra, quan la presidenta de Catalunya en Comú
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Podem Jéssica Albiach va assegurar que ?el Govern té els dies comptats?, va contraatacar
instant els comuns a presentar una moció de censura i a proposar un candidat alternatiu,
construint una majoria parlamentària alternativa juntament amb PSC, Ciutadans i PP.
Públicament, el govern català sempre ha defensat que no hi ha una majoria alternativa al
Parlament i ha repetit, una vegada i una altra, que no hi haurà un avançament electoral. Dilluns,
després de la reunió del consell executiu, el vicepresident Aragonès també va deixar clar que una
qüestió de confiança està descartada perquè és un mecanisme que ha d'impulsar el Govern, mentre
que una convocatòria d'eleccions ara mateix no està damunt la taula de l'executiu.
Tot i així, davant la situació de minoria parlamentària que ha impedit a l'executiu aprovar els
pressupostos, internament, diverses veus dins les conselleries de Junts per Catalunya i ERC
donen per amortitzada la legislatura, sobretot, davant la incertesa derivada de la sentència del
Suprem contra els líders independentistes.

La moció socialista ha estat aprovada amb els vots de l'oposició al Govern Foto: ACN
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