La Lliga Democràtica recorre el decret de suspensió de les eleccions.
El Comitè Executiu de la Lliga Democràtica reunit de manera extraordinària el dissabte
16 de gener va decidir recórrer el decret DECRET 1/2021, de 15 de gener, pel qual es
deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de
febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la
COVID-19.
Des de la més absoluta preocupació per la situació sanitària i amb benentès què la salut
és un bé prioritari a protegir, la Lliga Democràtica considera d’extrema gravetat deixar
sense efecte convocatòria electoral i més encara, tenint en compte la precarietat
institucional que viu la Generalitat, sense president des de la inhabilitació del president
Torra i amb un govern absolutament dividit en un moment en què la gestió de la
pandèmia fa imprescindible disposar d’un govern amb president, amb capacitat de
lideratge, cohesionat i eficaç. Acomodar la celebració dels comicis i la formació d’un
nou govern als seus interessos electorals posant com excusa la pandèmia és, en
aquestes circumstàncies, una enorme irresponsabilitat que ocasiona un greuge
inassumible al conjunt dels ciutadans de Catalunya i a la seva economia.
El més greu però és que en realitat no es posposen les eleccions sinó que es produeix
una veritable suspensió de la democràcia. D’acord amb el decret, la nova convocatòria
queda ajornada sine die i en mans del govern, qui, malgrat la seva excepcional situació i
sense cap base legal, s’habilita a convocar-les o no en un futur en funció de la valoració
que ell mateix faci de les circumstàncies sanitàries, donant lloc a una situació d’absoluta
indefensió i inseguretat jurídica en no sense aclarir-se quines serien les circumstàncies.
La Lliga Democràtica considera que això constitueix un abús de poder inacceptable per
part d’un govern en funcions i denuncia que, en cap cas, aquest govern està habilitat a
prendre aquesta decisió sense extralimitar-se en les seves atribucions. I alhora expressa
la seva preocupació pel fet que el Parlament estigui dissolt limitant la capacitat de
control parlamentari del mateix.
Així mateix la Lliga Democràtica manifesta la seva sorpresa pel silenci davant d’aquesta
situació per part dels partits de l’arc parlamentari que fins ara s’havien caracteritzat pel
seu escrupolós respecte a la democràcia i a l’estat de dret i denuncia la seva connivència
còmplice per mer càlcul electoral.

Per totes aquestes raons i amb tota la legitimitat que li confereix el fet de no ser part
interessada per no concórrer a les eleccions suspeses però amb el ferm convenciment
de què cap circumstància, tampoc la pandèmia, pot suposar la suspensió de la
democràcia i la perpetuació d’un govern en funcions i sense control en el poder, la Lliga
Democràtica ha presentat els recursos contenciós administratius adients per tal de
corregir aquest desviament de la bona governança.
Alhora la Lliga Democràtica denuncia la deixadesa del Govern per no haver previst totes
les mesures possibles al seu abast per a fer possible la celebració de les eleccions fent
compatibles les garanties sanitàries amb l’exercici dels drets de participació i de sufragi
actiu. A diferència del que va succeir amb la suspensió de les eleccions basques i
gallegues la situació a Catalunya ni ha estat sobrevinguda ni hi ha confinament
domiciliari i fins i tot el decret d’estat d’alarma preveu que es puguin celebrar eleccions,
de manera que es poc justificable que es pugui anar a treballar i a estudiar en uns
transports públics atapeïts i no es pugui anar a votar.
Fa gairebé un any, des del 29 de gener de 2020 quan el president Torra va donar per
acabada la legislatura, sabem que a Catalunya hi hauria eleccions anticipades i fa més
de deu mesos que convivim amb la pandèmia raó per la qual el Govern ha tingut temps
per a preparar el dispositiu per a dur-les a terme en un context de crisi sanitària i fins i
tot per preveure les disposicions legals necessàries per a ajornar-les amb empara legal i
amb totes les garanties en cas de d’extrema necessitat. Amb el temps de què han
disposat no era difícil millorar el vot per correu, habilitar espais més amples, preveure
més meses electorals, disposar de les proteccions necessàries pels seus membres o
establir una pauta per ordenar cues en les locals de votació, només calia voluntat per a
fer-ho com ha succeït en molts països que han votat en temps de pandèmia. Una prova
més de la inoperància d’un govern que sota cap circumstancia mereix una pròrroga.
La Lliga Democràtica, en qualsevol circumstància, defensarà la democràcia i la vigència
de l’estat de dret, denunciarà tot abús de poder i exigirà un bon govern. Defensar la
democràcia no és defensar una ideologia, és defensar el dret dels ciutadans a escollir els
seus governants d’acord amb els mecanismes legals previstos i és concebre l’estat de
dret com un antídot enfront les arbitrarietats i els abusos de poder. Pere Aragonès no
té atribucions per deixar sense efecte una convocatòria electoral i molt menys per tornar
a convocar eleccions quan consideri que es donen les circumstàncies oportunes.
Resulta intolerable que qui ostenta el poder a Catalunya sigui incapaç de complir la
legalitat i la manipuli a la seva conveniència i per això la Lliga Democràtica reclama avui
deixar sense efecte el decret de suspensió i la celebració de les eleccions en el termini
previst i exigeix que es duguin a terme amb les mesures sanitàries que el govern, des de
fa mesos, hauria d’haver previst.
Barcelona, 18 de gener 2021

