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La jutge del 13
envia a judici la
macrocausa contra
els càrrecs del
Govern per l’1-O

La magistrada processa 30 investigats per
presumptes delictes com malversació de cabals
públics, desobediència, falsedat documental i
revelació de secrets, però exclou rebel·lió i sedició

EUROPA PRESS BARCELONA

n El Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona ha declarat conclús el sumari contra una trentena d’excàrrecs de la Generalitat per l’organització de l’1-O i ha acordat remetre les actuacions i les peces de
convicció a l’Audiència de Barcelona per a la celebració del judici
oral.
En una interlocutòria del 8 de
setembre consultada per Europa
Press, la titular d’aquest jutjat, Alejandra Gil, puntualitza a més a la
lletrada de l’Administració de Justícia que expressi els recursos
d’apel·lació que hi hagi pendents.
En un escrit del 4 d’agost, la Fiscalia havia demanat al jutjat que
s’ampliés de nou la instrucció de
la causa 12 mesos més, ja que encara hi ha recursos pendents de
resoldre, i avisava que, si no es recordava, es podia incórrer en

«vulneració del dret fonamental a
la tutela judicial efectiva».
El 4 d’abril del 2019, la magistrada va processar 30 càrrecs i excàrrecs de la Generalitat, la cúpula de la CCMA i empresaris de
companyies com Unipost en
constatar que suposadament tenien un «pla comú» i que existia
el ferm propòsit del Govern de
Carles Puigdemont per impulsar
l’1-O malgrat ser conscients que
era una il·legalitat.
En la interlocutòria de processament, la magistrada va constatar la voluntat de celebrar una
consulta referendària, assajada el
novembre del 2014, «amb la finalitat d’exercitar el dret d’autodeterminació i la constitució d’un
nou estat, independent d’Espanya, i que va tenir la plasmació en
el referèndum de l’1 d’octubre del
2017 i el seu corol·lari en la decla-

Un home vota durant l’1-O a Manresa

ració d’independència realitzada
pel president de la Generalitat el
27 d’octubre al Parlament».
En la resolució, la magistrada
processava els 30 investigats per
presumptes delictes com malversació de cabals públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació,
però excloïa altres delictes com la
rebel·lió i la sedició.
Organització criminal
La Fiscalia de Barcelona va recórrer aquesta interlocutòria perquè
es processés també per organització criminal 28 dels investigats,

La Fiscalia va demanar
allargar la investigació sobre
l’organització del referèndum
durant un any més
entre els quals el secretari de Comunicació i exsecretari de Difusió
de la Generalitat, Antoni Molons;
la vicepresidenta i presidenta en
funcions de la CCMA, Núria Llorach; els directors de TVC, Vicent
Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, i excàrrecs del Diplocat.
En aquesta línia, la Fiscalia va
presentar a principi del mes

ERC descarta sortir de la Generalitat
encara que Torra no convoqui eleccions
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Puigdemont demana

no presentar un candidat
alternatiu si inhabiliten
el cap de l’executiu català

AGÈNCIES BARCELONA

n El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar
ahir que ERC hagi de sortir de
l’executiu català si el president de
la Generalitat, Quim Torra, no
convoca eleccions abans d’una
eventual inhabilitació del Tribunal Suprem.
«No abandonarem les nostres
responsabilitats», va dir en una
entrevista a TV3. Encara que des
de les files de JxCat insisteixen que
la decisió de convocar o no eleccions és una prerrogativa exclusiva de Torra, Aragonès es va mostrar convençut que la resposta davant una hipotètica inhabilitació
serà consensuada. «El que no pot
ser és que el Suprem acabi inhabilitant injustament el president

Pere Aragonès dimecres al Parlament

de la Generalitat i que això s’acabi
convertint en una nova baralla entre independentistes», va afegir.
Aragonès va subratllar que en
un context de pandèmia mundial
és preferible que, en cas que hi

hagi un president interí, la provisionalitat sigui «el més breu possible». En ser preguntat per quina
era l’opinió del president Torra
sobre aquest extrem, es va limitar
a apuntar que «no comento con-

verses privades».
Per la seva banda, l’expresident
de la Generalitat Carles Puigdemont va demanar ahir que el Parlament no presenti un candidat
alternatiu al president Quim Torra, en cas que l’inhabiliti el Tribunal Suprem.
En una entrevista a Rac1, quan
li van preguntar si Torra li havia
demanat la seva opinió, va explicar que sí que ho havia fet i que li
va transmetre que li agradaria
«que s’esgotés la legislatura».
«No seria correcte»
«Crec que no seria correcte que
plantegessin un altre candidat.
Crec que hi ha d’haver consens
entre tots que una manera de no
acatar aquesta inhabilitació és no
presentar un candidat alternatiu
per intentar que el temps que falti
fins al desembre del 2021 hi hagi
una nova presidència», va assegurar l’expresident.
Puigdemont va subratllar que
sobre Aragonès no pot recaure

d’agost un escrit davant del jutjat
d’instrucció número 13 de Barcelona per demanar que s’allargués
la investigació sobre l’organització del referèndum de l’1-O durant un any més i així poder practicar totes les diligències. Fa més
d’un any que aquest jutjat va decidir processar una trentena de
càrrecs i excàrrecs del Govern per
l’organització de l’1-O. S’ha de
veure si la jutgessa accepta o no la
petició de la Fiscalia. La decisió de
la jutgessa del 13 arriba després
que el Govern espanyol tingui
previst impulsar la reforma per rebaixar el delicte de sedició.
una presidència interina, «seria
un vicepresident que assumeix
unes determinades funcions de la
presidència en el context d’un govern que està tècnicament en funcions, en espera de si hi ha investidura o, si no n’hi ha, la convocatòria automàtica d’eleccions»
[Aragonès no tindrà la potestat de
convocar uns comicis i estarà al
comandament d’un executiu sense la capacitat d’aprovar uns
comptes].
En aquesta línia, va advertir
que perquè no se substitueixi Torra al Parlament cal el consens de
dos grups que donen suport al
Govern (JxCat i ERC) però també
de la CUP, que va defensar la investidura de Torra: «Vull pensar
que continuem remant a la mateixa banda».
PDeCAT
L’expresident va defensar la reforma del Govern que va fer Torra,
precisament perquè considera
que el president pretenia enfortir
el seu gabinet perquè pogués acabar la legislatura; uns canvis que
van propiciar la sortida de la consellera d’Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón, que era l’únic
membre del PDeCAT dins l’executiu.

