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El diputat Joan Josep Nuet, amb el seu advocat, Enrique Leiva, durant el judici al Tribunal Suprem ■ ACN

El Suprem menysté l’acció
política de Nuet i el castiga

a L’alt tribunal li imposa una inhabilitació de vuit mesos per desobediència al TC que l’obligarà a deixar
l’escó d’ERC al Congrés a El polític afirma que amb la resolució “queda tocada la democràcia”
M. Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Suprem no ha
considerat suficient la defensa de la tasca parlamentària feta per l’actual diputat d’ERC-Sobiranistes
Joan Josep Nuet per justificar la seva actuació com a
membre de la mesa del
Parlament el 2017 en nom
de CSQP, i el condemna
per desobediència al Tribunal Constitucional (TC)
per haver votat a favor de
la tramitació de la llei del
referèndum, a vuit mesos
d’inhabilitació per exercir
càrrec públic i a una multa
de 12.000 euros.

Un càstig força rebaixat
–el mínim per desobediència són sis mesos–, ja que
la fiscalia demanava per a
Nuet setze mesos d’inhabilitació. El Suprem, però, no
l’absol com demanava el
diputat, adduint que la inviolabilitat parlamentària
“empara la llibertat d’expressió” del parlamentari,
però no l’actuació de la
mesa del Parlament, que
–sosté l’alt tribunal– “té
una funció governativa i
organitzativa” d’acceptar
o no propostes parlamentàries. El TSJC va imposar
als seus companys de la
mesa de JxSí el càstig de
vint mesos d’inhabilitació

La xifra

—————————————————————————————————

12.000

euros de multa també imposa el Tribunal Suprem a Joan
Josep Nuet, a més de pagar
les costes processals.

i una multa de 20.000 euros per haver permès la
tramitació de les lleis de
desconnexió, en què Nuet
va votar en contra.
En la resolució, coneguda ahir, el jutge Andrés
Martínez Arrieta, ponent
d’un tribunal format per

set magistrats, admet que
“l’acusat, en la seva activitat parlamentària, va
pretendre establir punts
d’unió i connexió entre
dos grups fortament enfrontats”. Hi afegeix, però,
que el mandat del TC de
no desenvolupar la resolució 1/X1 sobre el procés
constituent era “clar i precís” i que “l’acusat va tenir
fonts de coneixement qualificades per acomodar la
seva conducta a les exigències disposades”. “Per
això, la desobediència va
ser conscient i voluntària”, sosté. I hi precisa que
fins i tot Nuet va admetre
la desobediència al TC en

el judici, tot i que va indicar que “intentava aturar
la independència” i encarrilar el procés dins del
marc de la Constitució.
El Tribunal Suprem insisteix que la posició de
Nuet és “creïble”, però que
al final tenia dues opcions:
obeir el TC o desobeir-lo.
I va escollir la segona. El
tribunal reitera la seva jurisprudència que totes les
institucions han de complir les ordres i resolucions
del TC, en les quals ordenava “impedir o paralitzar
qualsevol iniciativa que
suposés una acció contrària als seus mandats”.
Per la seva banda, Enri-

que Leiva, advocat de
Nuet, va valorar ahir que
el Tribunal Suprem dona
“molt pes a una decisió
particular, que és l’admissió a tràmit de la llei del referèndum”, i que, com que
era contrària a les resolucions del Tribunal Constitucional, amb això “en té
prou per condemnar”, va
lamentar. Leiva va avançar que presentaran recurs al Tribunal Constitucional (TC) i demanaran
la suspensió cautelar de la
condemna, tot i admetre
que és difícil que prosperi,
com ja va passar en el cas
dels presos polítics.
El diputat d’ERC al
Congrés Joan Josep Nuet
va qualificar la sentència
de “càstig al diàleg i a la política”. En declaracions a
TV3, Nuet va afirmar que
amb aquesta decisió “queda tocada la democràcia”.
“Si el que hem de fer als
parlaments és el que dictamini el Suprem i el Constitucional, no cal que hi hagi
eleccions; posem els jutges als parlaments i ja està”, va declarar.
La sentència del Suprem es traslladarà a la
presidenta del Congrés
dels Diputats, Meritxell
Batet, que n’haurà d’informar la Junta Electoral
Central (JEC) perquè
l’apliqui, ja que és aquest
òrgan el que expedeix les
credencials als diputats.
El reglament del Congrés
assenyala en l’article 22
que un diputat perdrà
la seva condició “per decisió judicial ferma que
anul·li l’elecció o la proclamació del diputat”, mentre que l’article 21 afirma
que quedarà suspès en els
seus drets i deures parlamentaris quan “una sentència ferma condemnatòria ho comporti o quan
el seu compliment impliqui la impossibilitat
d’exercir la funció parlamentària”. El Congrés té
com a precedent el cas de
l’exportaveu del PDeCAT
Francesc Homs, que va
ser inhabilitat a un any i
un mes per exercir càrrec
públic per la consulta sobiranista del 9-N i se li va retirar l’escó. ■
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“La desobediència
als mandats del TC
per part de l’acusat
va ser conscient i
voluntària”

“Nuet és inhabilitat
per haver permès el
lliure debat a la mesa
del Parlament, pel fet
de ser demòcrata”

“Espanya condemna
Nuet pel fet de ser
demòcrata, per haver
permès el debat
parlamentari”

“A l’Estat espanyol
es continua penant la
llibertat d’expressió
dels representants
polítics”

“És una nova
condemna contra
la democràcia,
incompatible amb la
negació de debats”

“El Suprem ha
sentenciat que
només es pot obeir
les seves ordres i no
es pot fer política”

SENTÈNCIA

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT (JUNTS)

PORTAVEU UNIDES PODEM

DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

Tribunal Suprem

Pere Aragonès

Carles Puigdemont

Laura Borràs

Jaume Asens

Joan Josep Nuet
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Querella de
Boye als
magistrats del
seu cas
Redacció
BARCELONA

La mesa del Parlament, en la seva reunió ordinària aquesta setmana amb la cadira buida a la dreta de Jaume Alonso-Cuevillas ■ ACN

ERC fa un gest i assegura la
tria de Madaula a la mesa

a Els republicans confirmen que votaran la diputada per rellevar Cuevillas i Junts recorda que el pacte ja
els obligava a fer-ho a Tots dos ho deslliguen de la investidura però es veu com un pas per facilitar-la
Òscar Palau
BARCELONA

Iglesias advoca per un govern d’ERC, CUP i comuns
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ERC va confirmar ahir al
matí que facilitarà els seus
vots perquè la diputada de
JxCat Aurora Madaula sigui la nova secretària segona de la mesa del Parlament en el lloc de Jaume
Alonso-Cuevillas, que ha
presentat la seva renúncia
aquesta setmana a causa
de desavinences dins de la
formació sobre el paper
que havia de jugar en l’òrgan. La decisió, que finalment va prendre la direcció del grup parlamentari
republicà, posa fi a uns
dies d’especulacions sobre
la substitució de Cuevillas,
en què els comuns, que ara
no tenen representació a
la mesa, havien proposat
com a candidat el diputat
Lucas Ferro, i els republicans s’havien resistit a dir
obertament per qui es decantarien. De fet, el mateix expresident del Parlament Roger Torrent sí que
havia avançat dimecres el
suport d’ERC a Madaula,
però alhora l’havia lligat a
la investidura de Pere Aragonès com a president de
la Generalitat, per la qual
cosa la confirmació explí-

El líder de Podem, i fins fa uns
dies vicepresident espanyol,
Pablo Iglesias, va advocar
ahir per un govern tripartit
d’ERC, la CUP i els comuns a
Catalunya, amb el suport parlamentari extern del PSC. “Això seria viable”, opinava a
TVE a preguntes de l’exdiputat republicà Joan Tardà.
“Quan parlem de polítiques
econòmiques és molt difícil
que ens puguem entendre
amb el partit que ve de Con-

cita i sense matisos d’ahir
s’interpreta com un gest
per aplanar el camí, i un
petit escull menys per assolir l’acord de legislatura.
La tria de Madaula està assegurada després que la
CUP ja confirmés dimecres que li donarà el seu
vot, i que ho desvinculés
expressament de qualsevol “intercanvi de cadires”
per a la Generalitat.
Coses deslligades
En tot cas, fonts consultades tant d’ERC com de
Junts deslligaven ahir tots
dos fronts. “Mesa i investidura van desvinculats una

vergència, i en canvi nosaltres
tres sí que ens podem entendre en moltes coses”, reflexionava, mentre admetia que els
socialistes mai entrarien en
un govern així, però “potser
sí” que estarien disposats a
negociar-ne la investidura.
Iglesias alertava que té la
sensació que a Junts “s’estan
imposant” els que defensen
fer oposició a ERC des de fora
perquè es “cremi”, i per això
s’oferia a compartir la res-

cosa de l’altra”, assenyalaven, ahir sí, els republicans. “No té res a veure”,
confirmaven els juntaires,
que subratllaven que “no
és cap concessió d’ERC”,
sinó tot just “complir un
acord”. I és que, tal com havia recordat també dimarts la presidenta del
Parlament, Laura Borràs,
el pacte dels tres grups independentistes per formar la mesa ja recull que
qualsevol d’ells pot rellevar
els seus membres quan ho
consideri oportú.
Com ja va passar dijous,
ni ERC ni Junts van fer cap
al·lusió en públic ahir a les

ponsabilitat. “Tant de bo ens
puguem entendre”, concloïa.
La líder a Catalunya, Jèssica Albiach, va mostrar la seva
contrarietat per l’anunci
d’ERC que donaria suport a
Madaula i no a Ferro a la mesa del Parlament. “No només
torna a escollir Junts en lloc
de la proposta d’En Comú Podem, sinó que acaba fent seva l’estratègia dels postconvergents. Una altra oportunitat perduda”, piulava

converses d’investidura, ja
que s’han imposat un pacte de silenci per mirar que
“no s’espatllin”, segons
fonts consultades. Aquest
matí, el presidenciable,
Pere Aragonès, que ha estat acusat des de Junts de
no implicar-se prou personalment en les converses,
té previst reunir-se amb
l’equip negociador a la seu
d’ERC, i probablement donarà més pistes tot seguit,
en una trobada amb els
mitjans, sobre el punt en
què estan les converses.
Algunes fonts recollides
ahir per Catalunya Ràdio,
això sí, indicaven que les

negociacions continuen
avançant “molt lentament” i que “algunes veus”
ja no veuen l’acord possible al voltant de Sant Jordi, com s’havia especulat
després de la segona investidura fallida, i el situarien
més cap al maig. Cal recordar que Junts té el 24 d’abril un consell nacional en
què ben segur abordarà la
qüestió. El termini abans
que es convoquin automàticament unes noves eleccions expira el 26 de maig.
Mentrestant,
Demòcrates, que va deixar
ERC i es va presentar dins
la llista de Junts el 14-F, es
va afegir ahir a la demanda
que les dues grans forces
s’entenguin i es desencalli
la investidura. “Tenim l’obligació política de posarnos d’acord amb el mandat del 52%. Deixem de fer
partidisme fratricida i deixem de fer el ridícul. No
ens ho podem permetre”,
subratllava el seu líder,
Antoni Castellà, durant
l’homenatge amb motiu
del 83è aniversari de l’afusellament de l’històric dirigent d’Unió Democràtica Manuel Carrasco i Formiguera. “No ha de ser tan
difícil”, confiava. ■

L’advocat Gonzalo Boye i
quatre associacions de la
Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya s’han
querellat contra la jutgessa de l’Audiencia Nacional
i el fiscal antidroga de la
causa en què l’advocat dels
expresidents Carles Puigdemont i Quim Torra ha
estat processat per blanqueig. Segons informa
Efe, la jutgessa de l’Audiencia Nacional María
Tardón va notificar el 18
de gener a Boye el seu processament per un delicte
de blanqueig de capitals en
el si de l’organització suposadament liderada pel
narcotraficant gallec José
Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, si bé el lletrat
ho nega i denuncia que se
sent “perseguit”. En la
querella, adreçada a la sala
segona del Suprem, Boye i
les quatre associacions
atribueixen un delicte
d’encobriment d’assassinat a la magistrada María
Tardón i al fiscal antidroga, així com a la lletrada de
l’administració de justícia
del jutjat central d’instrucció número 3 de l’Audiencia Nacional. ■

Condemnats
de Blanquerna
es presenten a
les eleccions
Redacció
BARCELONA

L’associació Drets ha posat en coneixement de la
Junta Electoral Central i
de la junta electoral provincial de Madrid que els
números 1 i 8 de la llista de
Falange a les eleccions madrilenyes han estat condemnats a presó per l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid el 2013. L’associació explica que es dona la circumstància sorprenent que és membre de
la JEC un magistrat de la
mateixa sala i secció del
Tribunal Suprem que va
dictar la condemna contra
els afectats sense que ara
es vetlli per la legalitat. ■
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Els responsables de l’ANC presentaven ahir l’autobús de la campanya davant la seu nacional de l’entitat ■ ORIOL DURAN

Un bus de l’ANC reclamarà pel
Barcelonès un govern que faci
efectiva la independència
a L’entitat reivindica que la fita del 52% de vots sobiranistes legitima la secessió
a Demana “acció independentista” al futur govern, sigui de coalició o no
BARCELONA

Ajudar perquè hi hagi pacte
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha habilitat
un autobús que recorrerà
el Barcelonès per reclamar un govern que respongui a la majoria independentista i que faci possible la secessió de Catalunya en el proper mandat.
La iniciativa, de les assembles territorials de l’ANC
al Barcelonès, es presentava ahir davant la seu nacional de l’entitat, amb la
intenció que recorri fins
al dia 22 les ciutats de Barcelona, Badalona, Sant
Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat, però amb
l’objectiu que altres territorials del país agafin posteriorment el relleu.
El Vallès, el següent
De fet, ja està previst que a
partir de Sant Jordi el bus
recorri el Vallès Occidental per Terrassa, Sabadell,
Ripollet, Cerdanyola del
Vallès, Palau-solità i Plega-

L’ANC assegura que no la
preocupa si el govern independentista acaba sent
d’ERC en solitari, de coalició
amb Junts o un tripartit
també amb la CUP. El que
vol l’entitat és un acord de
les tres formacions, i l’ANC
està disposada a ajudar a
fer-ho possible. “Les negociacions avancen, però te-

nen dificultats. Volem ajudar
perquè les negociacions
arribin a bon port”, assegurava Fernàndez. Ho reafirma
Adriano Raddi, coordinador
de l’assemblea de la Barceloneta: “Que facin el govern
que vulguin. Que en diguin
d’esquerra o de dreta. El que
volem és que s’avanci cap a
la independència.”
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“Són negociacions
que avancen, però
que tenen dificultats.
Volem ajudar perquè
arribin a bon port”

“Que facin el govern
que vulguin. El
que volem és que
s’avanci cap a la
independència”

VICEPRESIDENT DE L’ANC

COORDINADOR DE L’ANC DE LA
BARCELONETA

David Fernàndez

mans, Matadepera i Sant
Cugat del Vallès.
El Bus per la Independència mostra diverses
imatges serigrafiades amb

Adriano Raddi

el “52%”, el percentatge
majoritari de vots que l’independentisme va aconseguir en les eleccions del
14 de febrer, comptant-hi

també els sufragis del
PDeCAT, tot i que no ha
obtingut representació
parlamentària. “Som el
52%. Ara, república catalana” i “52% en vots,
74 escons: independència
ara!” són els missatges que
anuncia l’autobús.
“Acció independentista”
L’ANC reclama la formació d’un govern que doni
resposta a aquesta majoria i que faci “front a la urgència social i nacional”,
però també “acció independentista”. El vicepresident de l’entitat, David
Fernàndez, explica que
l’objectiu de la campanya
és reclamar un govern
que faci “efectiva la independència” en aquest proper mandat. L’entitat no
es vol pronunciar sobre
com ha de ser el futur
executiu i, de fet, Fernàndez afirma que “no els importa” si està format per
un, dos o tres partits, sinó
que es faci un pas cap a la
secessió. ■

118568-1233804L

Redacció

