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L’Advocacia 
de l’Estat creu 
que Junqueras 
pot recollir 
l’euroacta

Marlaska veu 
“probable” 
el trasllat 
a presons 
catalanes

L’Advocacia de l’estat dona su-
port a la petició del líder d’ERC 
Oriol Junqueras de poder sortir 
de la presó dilluns vinent per ju-
rar o prometre la Constitució al 
Congrés i així poder recollir l’ac-
ta d’eurodiputat davant la Junta 
Electoral Central, al contrari del 
que opina la Fiscalia. L’Advoca-
cia considera que és a aquest 
últim òrgan a qui correspon va-
lorar el compliment dels requi-
sits establerts pel dret espanyol 
que pot afectar els candidats 
electes i singularment els efec-
tes de l’article 384 bis de la Llei 
d’enjudiciament criminal.

El ministre de l’Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, veu “pro-
bable” que els líders indepen-
dentistes en presó preventiva 
siguin traslladats a centres pe-
nitenciaris de Catalunya quan 
acabi el judici oral tot i evitar 
fer “futuribles”. Marlaska con-
sidera que la situació d’ara és 
comparable amb la que es va 
viure quan es va acabar la fase 
d’instrucció del judici. Per això, 
ho han de sol·licitar els presos i 
després la sala segona del Tri-
bunal Suprem ha de manifestar 
si hi veu algun inconvenient, 
una vegada finalitzat el judici.

El Tribunal de 
Comptes obre el 
procediment per 
embargar béns

El Tribunal de Comptes ha ac-
tivat la segona fase del procés 
d’embargament preventiu con-
tra l’expresident de la Generali-
tat Carles Puigdemont, l’exvice-
president Oriol Junqueras i 16 
exalts càrrecs més de la Gene-
ralitat pel suposat desviament 
de fonts públics per fer realitat 
el referèndum de l’1-O, segons 
han informat fonts d’aquesta 
institució. 

Estrasburg 
rebutja la 
demanda de 
Forcadell
El Tribunal Europeu de Drets 
Humans ha rebutjat la deman-
da de Carme Forcadell contra la 
seva situació de presó preventi-
va. Segons han confirmat fonts 
del tribunal a l’ACN, la decisió 
la va prendre un únic jutge al 
març, quan va decidir no ad-
metre a tràmit la demanda. Les 
mateixes fonts indiquen que 
quan la decisió és en mans d’un 
únic jutge “la política del tribu-
nal” és no fer públics els motius 
per declarar-la inadmissible, 
tot i que sí que es comuniquen 
a les parts. Forcadell va regis-
trar la demanda a Estrasburg al 
gener però després que el jut-
ge l’hagi rebutjat la decisió és 
“final” i no és possible recórrer.

El secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 
del Departament de Justícia, Ar-
mand Calderó, ha enviat un escrit 
al Tribunal Suprem en què li pre-
gunta “si no hi ha inconvenient” 
perquè l’exconseller d’Interior Jo-
aquim Forn es quedi ingressat al 
centre penitenciari de Lledoners 
(Bages) un cop hagi pres posses-
sió del càrrec de regidor a l’Ajun-
tament de Barcelona dissabte 
vinent, i per “evitar novament un 
doble trasllat”. El Suprem ha au-
toritzat el trasllat de Forn a Cata-
lunya perquè divendres i dissabte 
faci els tràmit per obtenir la con-
dició de regidor, però va afegir 
que fos retornat a Soto del Real 
“sense dilacions”.

La Generalitat ha explicat 
aquest dimecres que el trasllat 

La Generalitat pregunta al Suprem 
si Forn ja pot quedar-se a Lledoners

de Forn es farà avui de Soto del 
Real a Brians. A partir d’aquí, els 
Mossos d’Esquadra portaran Forn 
a l’Ajuntament divendres i dissab-
te, el primer dia per registrar els 
documents necessaris per fer la 
declaració de bens i activitats, i el 

segon per prendre part en el ple 
de constitució. En funció de l’ho-
ra que acabi, el Tribunal Suprem 
decidirà quan tornarà a Madrid. 
El retorn podria ser el mateix dis-
sabte, però també diumenge o bé 
dilluns.
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La jutge del 13 rebutja processar 
per organització criminal l’1-O

La titular del jutjat 
d’instrucció número 13 
ha rebutjat processar per 
organització criminal 27 
investigats per l’1-O, tal i 
com demanava la Fiscalia i 
Vox.

Barcelona
ACN
La petició afectava càrrecs del Go-
vern, de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i 
empresaris. També volia incloure 
la directora de l’Autoritat Catala-
na de Protecció de Dades, Àngels 
Barbarà, que no està investigada 
en aquesta causa. A més de re-
butjar això, la jutge també aixeca 
el processament de dos càrrecs 
de la Generalitat i d’un empresa-
ri. La fiscalia s’havia posicionat 
en el mateix sentit. Es tracta de 
Meritxell Masó, llavors secretà-
ria general del Departament de 
Governació i ara de Presidència; 
Montserrat Vidal, de l’àrea de 
Processos Electorals i Consultes 
Populars, i José María Gispert, 
gerent d’Indugraff Offset S.A.

En el seu escrit, la jutge argu-
menta que no va incloure el de-
licte d’organització criminal en 
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la seva interlocutòria de proces-
sament perquè aquest tipus té 
com a característiques l’agrupació 
de més de dues persones per co-
metre delictes de forma estable, 
i amb un repartiment de tasques 
de manera concertada i coordina-
da. “No resulta de les actuacions 
que es comptés amb la infraes-
tructura adequada per realitzar 

un pla criminal ni que existís un 
acord associatiu durador i no pu-
rament transitori”, apunta.

De tota manera, també recor-
da que aquest document de pro-
cessament serveix per delimitar el 
“marc fàctic per evitar que puguin 
produir-se acusacions sorpresi-
ves”, però les acusacions poden 
qualificar els fets com un delicte 

d’organització criminal després de 
la instrucció.

El jutjat rebutja el processa-
ment de Santiago Vidal i de Car-
les Viver i Pi Sunyer, perquè “no 
hi ha indicis, sinó meres sospites”. 
Al seu parer, que assessoressin ju-
rídicament la Generalitat “no els 
converteix en cooperadors neces-
saris”.

Aixeca el processament de dos càrrecs del 
Govern i d’un empresari, en contra de la Fiscalia 


