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El titular del diari La Razón va re-
volucionar alguns dels dirigents 
polítics que ahir estaven de guàr-
dia. Inclòs Carles Puigdemont, en 
alerta permanent. «El PP té el su-
port de la majoria de la carrera ju-
dicial», va ser la frase amb què el 
rotatiu madrileny va encapçalar 
l’entrevista que va fer a Enrique 
López, conseller de Justícia de la 
Comunitat de Madrid i secretari 
d’aquest àrea del PP. La frase va 
revoltar el PSOE i Unides Podem. El 

portaveu del grup parlamentari 
socialista, Héctor Gómez, va qua-
lificar d’atemptat contra la in -
dependència del poder judicial 
aquestes paraules i va anunciar 
que les elevarà a la Comissió Euro-
pea. «Aquest PP que presumia que 
controlaria la sala segona del Tri-
bunal Suprem llança avui un mis-
satge que els jutges són d’ells. 
Aquest PP que diu que caigui Espa-
nya que ja l’aixecarem, al qual li 
importa poc o gens la ciutadania», 
va assegurar el portaveu del PSOE.  

Pablo Fernández, de Podem, va 
escriure a Twitter que sent «ver-
gonya». «No es tallen, el PP té se-

grestat el Poder Judicial i l’utilitza 
com a ariet contra el Govern cen-
tral i tallafoc de la seva corrup-
ció», va afegir.  

«La politització de la justícia» 

I Puigdemont, també en aquesta 
xarxa social, va agrair irònica-
ment al conseller madrileny que 
hagi dit que «el PP té el suport de 
la majoria de la carrera judicial», 
ja que això fa més fàcil denunciar 
«la politització de la justícia». 
També el seu advocat, Gonzalo 
Boye, es va referir a les paraules de 
López: «Un atac de sinceritat que 
permet qüestionar la imparcia -

litat, almenys les aparences d’im-
parcialitat, de la majoria de la car -
rera judicial. A l’entrevista, López 
diu que el PP no desistirà en el seu 
afany que els jutges s’escullin a si 
mateixos al Consell General del 
Poder Judicial (CGPJ), perquè el 

canvi de la llei orgànica que ho 
 regula «és també un desig de la 
carrera judicial». «La immensa 
majoria ens està transmetent que 
volen que continuem lluitant pel 
canvi de model d’elecció del 
CGPJ», afirma. n

Crítiques al PP per arrogar-se el 
suport de la majoria dels jutges
> PSOE, Podem i Puigdemont carreguen contra el conseller 
madrileny de Justícia per les seves paraules en una entrevista
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Es parla molt del bloqueig a què el 
PSOE i el PP tenen sotmès el 
 Consell General del Poder Judi-
cial. Més de 1.000 dies porta en si-
tuació interina l’òrgan de govern 
dels jutges, i el mateix temps 
porten el Govern i l’oposició 
creuant-se acusacions. No obs-
tant, el bloqueig en la renovació 
dels organismes públics no és un 
patrimoni exclusiu dels partits 
estatals. Les formacions catala-
nes també cometen el mateix pe-
cat al Parlament, on fins a 112 
càrrecs tenen el mandat caducat 
des de fa anys.  

Per intentar acabar amb 
aquesta situació, el PSC ha decidit 
impulsar negociacions amb els 
grups parlamentaris per buscar 
un acord que permeti posar al dia 
els 28 organismes que tenen en 
aquests moments alguna vacant o 
membres que haurien d’haver 
deixat el càrrec ja fa temps. La 

portaveu socialista al Parlament, 
Alícia Romero, i el portaveu ad-
junt, Raúl Moreno, es reuniran 
demà amb Junts i també aquesta 
setmana amb els comuns, segons 
confirmen fonts del PSC. 

Aquestes cites són fruit d’una 
carta que Romero va remetre al 
juliol als portaveus dels altres 
partits en què els proposava obrir 
les negociacions per poder desig-
nar els 112 càrrecs pendents «amb 
garanties d’igualtat, transparèn-
cia i acord» respecte dels perfils, 
que s’haurien d’elegir, segons el 
PSC, pels «principis de mèrit, ca-
pacitat, professionalitat, repre-
sentativitat, pluralisme i paritat». 
Les fonts socialistes esmentades 
asseguren que només Junts i els 
comuns han respost, de moment, 
a aquesta invitació. 

Per culpa dels blocs 

Els ferris blocs en què fa temps 
que està dividida la política  ca -
talana han impossibilitat la 
 major part d’aquests nome na -
ments. La composició actual de la 

Cambra manté els dos blocs, però 
el fet que ara el grup majo ritari 
sigui el PSC (empatat amb ERC), i 
no Ciutadans, obre l’in terrogant 
de si serà més fàcil construir 
 majories transversals per de -
sencallar les renovacions pen-
dents. En concret, els so cialistes 
proposen un «gran acord» per 
portar a terme aquestes designa-
cions en un termini màxim de 
tres mesos i «fixar un mecanisme 
de seguiment i rendició de comp-
tes» de les per sones escollides. 
Un dels mandats caducats és el 
del Síndic de Greuges, que, amb 
la llei a la mà, hauria d’haver 
abandonat el cà r rec el 10 de fe-
brer del 2019, després de 15 anys. 
El procés de relleu ni tan sols va 

arribar a activar-se davant l’evi-
dent falta de consens. El substitut 
requereix el recolzament de tres 
cinquenes parts dels diputats (81 
de 135), cosa que fa insuficient 
l’aval de les forces indepen -
dentistes. Un obstacle que es re-
peteix en la majoria dels càrrecs 
vacants o interins.  

Hi ha altres casos flagrants, 
com els set membres de la Sindica-
tura de Comptes, els sis consellers 
del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, els sis membres del Con-
sell de Garanties Estatutàries i els 
set dirigents de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals. n

> 28 organismes tenen algun membre,  
o fins i tot tots, amb el mandat caducat
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renovar 112 càrrecs
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Els socialistes es 
reuniran aquesta 
setmana amb Junts  
i comuns i esperen 
resposta de la resta


