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El jutjat número 13 embarga els béns
als processats permalversació en l’1O
Els comptes dels imputats, bloquejats per cobrir els 2,1 milions de fiança pendents

TONI MUÑOZ
Barcelona

El jutjat d’instrucció 13 de Barce
lona va començar ahir l’embarga
ment dels comptes i els béns dels
17 processats per malversació de
fons públics per la causa de l’1O
per mirar de cobrir els 2,1 milions
de fiança que falten. Els afectats
sónaltscàrrecsiexaltscàrrecsdel
Govern, empresaris i la cúpula
dels mitjans de comunicació pú
blics catalans –TV3 i Catalunya
Ràdio–, imputatsperhaverprepa
rat la logística, el finançament i la
difusió del referèndumde l’1 d’oc
tubre del 2017. A la causa hi ha 30
processats, però la fiança només
afecta els 17 contra qui pesa el de
lictedemalversació.
Els investigats van descobrir a

primerahoradelmatí que els seus
comptesbancarishavienestatblo
quejats sense avís previ. La seva
sorpresa es va deure al fet que es
peraven que la jutgessa resolgués
el recurs que van interposar con
tra la fiança i dictés una interlocu
tòria que aclarís com havien
d’obrar.Peròal finalnovaseraixí i
l’embargament es va dur a terme
mésràpiddelquepensaven.
La magistrada, Alejandra Gil,

havia imposat el pagament de 5,8
milions d’euros que havien d’abo

nar de manera solidària els pro
cessats per respondre a l’eventual
responsabilitat civil que es pogués
derivarencasqueacabincondem
nats. Els investigats, gràcies a la
Caixa de Solidaritat –entitat que
recaptadinersperpagar les costes
judicials dels processos oberts
contra el procés–, van abonar 3,7
milionsivaninstarlajutgessaaco
brir els 2,1 milions que faltaven
amb els diners de la fiança que al
seudiavanconsignarelsacusatsal

TribunalSuprem,atèsqueenteni
en que es tractaven dels mateixos
fets.
La setmana passada, la secretà

ria judicial del jutjat 13 –el tes
timoni de la qual sobre el bloqueig
al Departament d’Economia el
20Svaserclauperdonarsuporta
l’acusació per rebel∙lió contra els
líders independentistes– va eme
treunaprovidènciaenquèconsta
tava que faltaven 2,1 milions per
satisferelconjuntdelafiançai ins

tava a continuar endavant amb el
quealseudiavadeixarescritlajut
gessa a la interlocutòria de pro
cessament: que, si no s’abonaven
els 5,8 milions, els diners es
cobririenmitjançant un embarga
mentpatrimonial.
Les defenses van reaccionar

ambsorpresaquanesvaprocedira
l’embargament, ja que la setmana
passada van presentar un recurs
contra l’escritdelasecretària judi
cial. Insistien en el seu argument
que“la responsabilitat civil té la fi
nalitat de restituir els presumptes
perjudicis patits per la víctima de
l’il∙lícit a raó d’uns fets concrets
sense que sigui conforme a dret
que aquesta sigui restituïda tantes
vegades com processos hi hagi o
com processats hi hagi”, és a dir,
queelmateixfets’haderescabalar
unasolavegadaindependentment
de quantes causes obertes hi hagi.
A més, van argumentar que la se
cretària judicialnotécapacitatper
donar l’ordred’embargament.
En aquesta mateixa causa, la

Fiscaliavapresentarunrecurs iva
reclamar el processament de 28
dels 30 imputats per un delicte
addicional d’organització crimi
nal, ja que considera que van ac
tuar ajustantse a unpla comúper
aconseguir la independència de
Catalunya.c
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Sanchis, Llorach i Patxot, directius de TV3, sortint del jutjat

Desestimada
laquerella
deJuntsper
Catalunya
contra laJEC
CARLOTA GUINDALMadrid

El jutjat d’instrucció 51 deMa
drid va inadmetre a tràmit la
querella presentada per JxCat
per presumpte delicte de pre
varicacióadministrativacontra
dos vocals de la JuntaElectoral
Central (JEC), Carlos Vidal i
AndrésBetancor,designatsper
PP i Cs. La querella anava diri
gida contra elsdosmembresde
la JEC arran de l’acord que ex
cloïa els exmembres del Go
vern Carles Puigdemont, Toni
Comín iClaraPonsatí de la llis
ta europea, veto revertit des
prés pels jutjats del contenciós
administratiudeMadrid.
JxCat acusava Vidal i Betan

cor de vetar Puigdemont coma
candidatnopartintde raons le
gals sinó per la seva “absoluta
animadversió” a l’expresident i
per una “persecució política en
tota regla” contra l’indepen
dentisme. La jutgessa Carmen
RodríguezMedelvadecidirno
admetrelaatràmitpartintdela
jurisprudència del Suprem i va
recordar que els vocals no van
ser recusats anteriorment per
JxCat.Lainterlocutòriad’inad
missiópot ser recorreguda.c
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