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Sant Cugat rebutja les resolucions
de la JEC i el TS contra Junqueras i
Torra
El PSC assegura que "la JEC i la JEP s'han passat de frenada, les resolucions
no s'haurien produït amb un govern socialista"

Votació durant el ple extraordinari d'urgència per les resolucions de Junqueras i Torra. | Anna Mira

Les tres forces independentistes del ple de Sant Cugat han aprovat una moció de rebuig a la
resolució de la Junta Electoral Central (JEC) per la inhabilitació del president de la Generalitat,
Quim Torra, i del Tribunal Suprem (TS) en contra la immunitat com a eurodiputat del president
d'ERC i eurodiputat, Oriol Junqueras. Per la seva banda, el soci de govern socialista s'ha quedat
sol en la defensa de la seva moció, que exposa la jurisprudència pel que fa a les resolucions dels
líders independentistes i defensa la taula de diàleg entre el govern de Pedro Sánchez i el de Quim
Torra.
Mentre que ERC s'ha abstingut al text socialista "perquè tot i estar molt lluny dels objectius, recull
la taula de negociació amb l'estat espanyol", ha expressat l'alcaldessa i representant d'ERC-MES,
Mireia Ingla. "Persistim en el diàleg per resoldre el conflicte i per aconseguir un referèndum que
cada vegada és més inevitable", ha dit Ingla.
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Per la seva banda, Junts per Sant Cugat i la CUP hi han votat en contra. "La moció ens trenca el
cor", ha considerat la portaveu de JxStc, Carmela Fortuny. "És una exposició administrativa i plena
de tecnicismes on passen de puntetes d'allò que és important, la vulneració dels drets humans i
obvien la situació de Junqueras".
En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de la CUP, Núria Gibert, que ha parlat de la moció
socialista com un text que "no afronta la vertadera problemàtica del conflicte, ni l'excepcionalitat
democràtica, ni la degradació de la legislació vigent".
Segons el PSC "la JEC i la JEP s'han passat de frenada"
El portaveu socialista i membre del govern tripartit de Sant Cugat, Pere Soler, ha explicat que no
donen suport a la moció l'escrit que ha facilitat l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) tot i que ha manifestat que la Junta Electoral Central
(JEC) i la Junta Electoral Provincial (JEP) s'han passat de frenada, no són òrgans competents per
inhabilitar ningú i menys al president de la Generalitat".
Soler ha defensat que "la política ha de servir per resoldre el conflicte polític que tenim sobre la
taula i d'on no hauria d'haver marxat mai" i ha afegit que "les resolucions no s'haurien produït
amb un govern socialista". Pels socialistes la moció també té la voluntat de "refermar compromís i
l'esperança de la nova taula de diàleg entre governs".
Un altre punt de desavinença entre el bloc independentista i el socialista s'ha fet evident pel que fa
a la urgència del ple. Soler l'ha considerat innecessària "hauríem pogut esperar al ple ordinari".
Un ple extraordinari d'urgència que no ha comptat amb la presència dels tres regidors del grup
municipal de Ciutadans, que ja van informar de la seva absència per tractar-se, segons ells,
d'una "pèrdua de temps i diners".
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