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Aquest document recull els arguments en contra de la sol·licitud
de suspensió de la immunitat (suplicatori) dels eurodiputats Carles
Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí.
Espanya demana la suspensió de la immunitat dels tres eurodiputats
catalans per empresonar-los per la seva participació en el referèndum d’independència de l’1 d’octubre de 2017, que va ser organitzat pel govern català malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional. De fet, els tribunals espanyols busquen l’extradició dels tres
eurodiputats des que aquests van abandonar Espanya per buscar la
protecció dels tribunals europeus davant la persecució penal il·legal
desplegada per l’estat espanyol contra els líders i activistes del moviment independentista. Des de llavors, el Tribunal Suprem ha jutjat
els membres del govern català que es van quedar a Catalunya, la
presidenta del Parlament català i els presidents de dues organitzacions de la societat civil, la majoria dels quals van ser condemnats
a l’octubre del 2019 pels delictes de “sedició” i , en alguns casos,
“malversació de fons” i condemnat a penes de 10 a 13 anys de presó
i inhabilitació per a càrrec públic.
La sol·licitud de suspensió de la immunitat dels senyors Puigdemont,
Comín i Ponsatí és una altra de les moltes accions que la justícia espanyola ha emprès per empresonar-los i inhabilitar-los, amb l’objectiu
de posar fi a la seva activitat política i entorpir el seu projecte polític.
El Parlament Europeu ha de rebutjar aquesta sol·licitud perquè: (i)
pateix d’irregularitats de procediment, (ii) les acusacions no estan
justificades i (iii) hi ha proves sòlides de persecució política (fumus
persecutionis)1. Cadascun d’aquests tres motius constitueix per si
sol motiu suficient per rebutjar el suplicatori.

Segons els principis que el Comitè
d’Afers Jurídics ha desenvolupat
per tractar els casos d’immunitat,
fumus persecutionis és la sospita
fonamentada en fets establerts
(com ara incerteses sobre el procediment i la causa subjacent) que
els processos judicials s’han iniciat
amb la intenció de causar danys a
l’activitat política del diputat.

1

En primer lloc, aquest suplicatori s’ha de rebutjar per motius estrictament processals. El principal defecte és la manca de competència
del Tribunal Suprem. Atesa aquesta manca de competència, si el Parlament Europeu decideix suspendre la seva immunitat, tot el procediment es podria impugnar davant el TJUE i ser anul·lat.
En segon lloc, les acusacions no estan justificades. La principal
acusació contra els senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí és de
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sedició. Puigdemont i Comín també estan acusats de malversació
de fons públics. Cap d’aquests delictes no està acreditat. Processar penalment l’organització d’un referèndum criminalitza accions
protegides pel dret internacional.
En tercer lloc, atès que, tal com s’ha explicat, aquesta suspensió de
la immunitat pretén perjudicar la seva activitat política, hi ha nombroses proves de persecució política (fumus persecutionis) que ha
estat el principal motiu pel qual el Comitè d’Afers Jurídics ha resolt
en contra de la suspensió de la immunitat en el passati. Per exemple,
l’actual vulneració de la seva immunitat com a eurodiputats demostra la manca de garanties de tot el procés i el biaix ideològic del sistema judicial espanyol. És evident que si fossin extradits no tindrien
un judici just.
A continuació, detallem els fets que sustenten cadascun dels arguments.
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1.

S’ha de rebutjar la suspensió de la
immunitat perquè el suplicatori té
defectes de procediment
1.1 El Tribunal Suprem espanyol no és competent
La suspensió de la immunitat dels senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí ha estat sol·licitada pel Tribunal Suprem d’Espanya, que no és
l’autoritat judicial competent per demanar el suplicatori. La competència del Tribunal Suprem espanyol ha estat controvertida des del
començament del cas perquè, d’acord amb la legislació espanyola,
els suposats delictes haurien de ser jutjats per un tribunal del territori on van ser comesos, en aquest cas, per tribunals de Catalunya.
En aquest sentit, el 7 d’agost el tribunal belga que examina el cas
d’extradició de Lluís Puig (un altre antic membre del govern català
resident a Bèlgica) va dictaminar que “la sala del Consell ha rebutjat
l’execució de l’ordre de detenció europea en considerar que l’autoritat
espanyola que va emetre que el mandat no era competent per fer-ho”ii
confirmant així que el Tribunal Suprem espanyol no és competent. Per
fonamentar aquesta decisió, el tribunal belga va tenir en compte la resolució del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre detencions
arbitràries (WGAD), que ja havia declarat la manca de competència
del Tribunal Suprem espanyol per jutjar el cas dels líders catalans
que actualment són a la presó. Aquesta sentència belga és una novetat important que el Parlament hauria de tenir en compte: si el Tribunal Suprem, l’autoritat que emet el mandat de l’ordre europea d’arrest
i la demanda de suspensió de la immunitat contra els senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí no és competent, el procediment de suplicatori
no és vàlid i, per tant, s’ha d’interrompre. En cas contrari, si s’aprovés
l’aixecament de la immunitat dels senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí, aquesta decisió es podria impugnar fàcilment davant el TJUE.
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En qualsevol cas, el Tribunal Suprem havia assumit el cas perquè alguns
dels processats, atesos els seu càrrecs públics, no podien ser jutjats per
un tribunal ordinari. Tanmateix, atès que els senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí van ser cessats com a membres del govern el 27 d’octubre
de 2017, el seu cas hauria de ser jutjat per un tribunal local de Barcelona.
A més, segons el dictamen del propi Consell d’Estat d’Espanya sobre
la suspensió de la immunitat de Silvio Berlusconi com a eurodiputat
el 2001, l’únic òrgan competent per enviar la petició de suplicatori és
el Ministeri de Justícia, i no els tribunalsiii.

1.2 No reconeixement de la immunitat europea
Mentre el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va sol·licitar la suspensió de la immunitat per als senyors Puigdemont, Comín i la senyora Ponsatí -sol·licitud que va suspendre de facto les ordres europees
d’arrest que havia dictat contra ells-, va mantenir l’ordre de presó espanyola, en considerar que la immunitat de l’eurodiputat no s’aplica a
Espanya on, segons afirma, han de ser arrestats i mantinguts en presó
preventiva, independentment de la seva immunitat com a eurodiputatsiv. Aquesta peculiar interpretació de la immunitat dels eurodiputats
va ser recolzada pel Tribunal Constitucional espanyol el 9 de setembre
de 2020. Quina legitimitat tenen la justícia espanyola i l’Estat espanyol per exigir la suspensió de la immunitat alhora que es neguen a
respectar aquesta immunitat dins les fronteres espanyoles? En reconèixer la immunitat a tercers països, però no a Espanya, el Tribunal
Suprem espanyol i el Tribunal Constitucional infringeixen la immunitat dels eurodiputats prevista en la legislació de la UE, trencant el
principi de no discriminació en relació amb altres eurodiputats.
No és la primera vegada en aquest assumpte que el poder judicial
espanyol ignora la legislació i les decisions dels tribunals de la UE. El
2018, Pablo Llarena es va negar a reconèixer la decisió del tribunal de
Schleswig-Holstein en la sentència que resolia que no hi havia hagut
rebel·lió ni sedició en el cas del senyor Puigdemont.
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1.3 Presó preventiva en cas d’extradició
De fet, com que Llarena va dictaminar que els senyors Puigdemont,
Comín i Ponsatí havien de ser detinguts i mantinguts en presó preventiva si trepitjaven Espanya, fins i tot abans que s’hagi concedit
el suplicatori per suspendre la seva immunitat, queda clar que si es
concedeix i s’executen les ordres europees d’arrest, la conseqüència seria la presó preventiva. En aquest cas, s’impediria immediatament a Puigdemont, Comín i Ponsatí exercir les seves funcions com a
diputats, cosa que va en contra del principi que estipula que s’ha de
garantir l’activitat dels diputats fins que siguin condemnats en una
sentència ferma i inapel·lable, i per tant, afectaria els drets dels seus
votants i l’activitat adequada del Parlament Europeu.

1.4 Traduccions errònies presentades al Parlament Europeu
Les traduccions dels documents adjunts enviades amb el suplicatori contenen errors que poden induir a la confusió. Com s’explica amb
més detall a continuació, l’acusació principal contra els senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí és de sedició, però també s’acusa a Puigdemont i Comín per un delicte de malversació de cabals públics, és a dir,
per suposadament utilitzar fons públics per organitzar el referèndum.
A la versió anglesa dels documents presentats, la malversació apareix
incorrectament traduïda com a “misappropriation” (apropiació indeguda) de fons públics (un delicte de corrupció pel qual un funcionari
públic pren diners públics en benefici privat). La traducció correcta del
delicte seria “malfeasance” (malversació) de fons públics (és a dir, ús
indegut de fons públics, sense cap finalitat privada, que no es considera corrupció). Aquesta traducció errònia pot portar els eurodiputats
a creure equivocadament que Puigdemont i Comín estan acusats de
corrupció, quan no és el cas. Hi ha altres casos en la voluminosa documentació enviada al comitè d’Afers Legals (JURI) en què la traducció a
l’anglès és problemàtica. Per exemple, hi ha referències a una suposada
acusació de “rebel·lió” malgrat que les ordres europees d’arrest contra
Puigdemont, Comín i Ponsatí no tenen cap menció de rebel·lió.
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1.5 Simultaneïtat de diferents casos al comitè JURI
Per últim, però no menys important, les decisions adoptades a la comissió JURI que combinen els tres casos i els assigna tots al mateix
ponent constitueixen un altre error de procediment. Cal recordar
que els precedents i les normes de la comissió JURI indiquen que un
ponent diferent ha de tractar cada cas d’immunitat. Això perjudica
especialment la senyora Ponsatí, ja que els càrrecs contra ella són
diferents dels del senyor Puigdemont i del senyor Comín, ja que ella
no està acusada de malversació de fons.
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2.

S’ha de rebutjar la suspensió de la
immunitat perquè les acusacions no
estan fonamentades
La principal acusació contra els senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí és de sedició, delicte que implica l’ús de violència i comporta penes
molt dures de fins a 15 anys. Aquest és el delicte apreciat pel Tribunal
Suprem l’octubre del 2019, amb sentències que van dels 9 als 13 anys
de presó pels seus antics companys de govern, per la presidenta
del Parlament i per a dos líders socials. A més, Puigdemont i Comín
estan acusats d’un delicte de malversació per presumptament haver
utilitzat fons públics per organitzar el referèndum. Com expliquem
aquí, cap d’aquestes acusacions no està acreditada.
2.1 La sedició és una anomalia a la UE
L’existència del delicte de “sedició” al Codi Penal espanyol, un delicte poc definit que castiga els desordres públics amb sancions molt
greus, és una rèmora del passat (el mateix ministre espanyol de justícia el va anomenar recentment “delicte del segle XIX”v) i una anomalia a la UE. La “sedició” com a delicte no existeix en molts estats
membres, com per exemple Alemanya, França, Itàlia i Bèlgica, i,
encara que encara existeix a Irlanda, es va aplicar per última vegada el 1901. En d’altres estats membres, els delictes penals existents
anàlegs a la “sedició” s’associen a penes de presó substancialment
més curtes.
Val a dir que el comitè JURI ha argumentat en anteriors ocasions
que no s’ha de suspendre la immunitat quan el suposat fet es considera un delicte només a l’Estat que sol·licita la suspensió de la immunitat o quan comporta sancions menys greus a la legislació d’altres
estats membres.
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2.2 El delicte de sedició vist en el marc del dret internacional, el
tribunal de Schleswig-Holstein, el WGAD de les Nacions Unides i
Amnistia Internacional
L’acusació o la condemna de sedició per l’organització de concentracions i protestes pacífiques sense violència per part dels manifestants és una ingerència il·legítima en els drets a la llibertat d’expressió i de reunió pacífica i, per tant, la interpretació del delicte de
sedició realitzat pel Tribunal Suprem espanyol (que segons el seu
veredicte no requereix violència) contravé la Constitució espanyola,
els tractats de la UE i internacionals i les cartes sobre drets humans
que Espanya ha ratificat, i també és contrari a la interpretació del
delicte que els tribunals espanyols havien realitzat fins ara.
El tribunal de Schleswig-Holstein que va examinar l’ordre d’arrest
europea contra el senyor Puigdemont, va invocar precisament
aquesta manca de violència per determinar que les accions que se
li atribuïen en relació amb la celebració del referèndum no constitueixen cap delicte a Alemanya i, per tant, va rebutjar l’extradició
sobre el delictes de rebel·lió i sedició. El tribunal va considerar que:
“en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 no va donar-se el nivell de
força requerit [perquè fos aplicable el delicte d’alta traïció] perquè
no podria haver provocat una secessió immediata d’Espanya i només
es pretenia per part de Puigdemont iniciar noves negociacions.”vi.
També va negar l’acusació de “desordres públics”: “el requisit previ
és que aquest “autor intel·lectual” reconegui i aprovi els actes de violència i influeixi en els esdeveniments. No va ser el cas de l’acusat
Puigdemont. Només es tractava del referèndum. No era un “cap espiritual” de la violència”.
En els informesvii relatius a la presó preventiva i els procediments penals contra els líders independentistes emesos abans d’acabar el seu
judici al Tribunal Suprem espanyol, el Grup de Treball de les Nacions
Unides sobre detencions arbitràries (WGAD) va considerar que les
accions atribuïdes als líders no eren violentes, no incitaven a la violència i no buscaven ni donaven lloc a la violència. Al contrari, va
considerar que les seves accions “constituïen l’exercici pacífic dels
drets a la llibertat d’opinió, expressió, associació, reunió i participa-
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ció” i, en conseqüència, va concloure que la seva detenció era arbitrària perquè era el resultat de l’exercici d’aquests drets, A més, en
el seu informe anual sobre les seves activitats al Consell de Drets
Humansviii, publicat el setembre de 2020, el WGAD adverteix que
Espanya, l’únic país de la UE inclòs en l’informe, no ha implementat
la seva recomanació per alliberar els líders independentistes. L’informe també assenyala que manté la seva opinió fins i tot després de
revisar el cas, tal com va sol·licitar Espanya.
En la seva anàlisi del veredicte del Tribunal Supremix, Amnistia Internacional explica que una condemna per sedició és contrària al
principi de legalitat i criminalitza les accions protegides pel dret
internacional.
2.3 Els referèndums i les declaracions d’independència no són un
delicte segons la legislació espanyola
Val a dir que el Tribunal Suprem ha acusat el senyor Puigdemont,
el senyor Comín i la senyora Ponsatí d’un delicte de sedició perquè
les seves accions no constitueixen cap delicte en virtut de cap de
les disposicions del Codi Penal espanyol: l’organització de referèndums “no autoritzats” es va despenalitzar a Espanya el 2005x i les
declaracions pacífiques d’independència ja s’havien despenalitzat
el 1995xi.
2.4 Una clara manca de proporcionalitat
Tenint en compte els fets ocorreguts (la celebració pacífica -excepte
la violència policial- d’un referèndum), el càstig amb fortes penes de
presó està mancat de proporcionalitat.
2.5 No es va produir cap malversació de fons
Puigdemont i Comín estan acusats d’un delicte de malversació per
haver presumptament utilitzat fons públics per organitzar el referèn-
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dum. Tanmateix, no es van gastar fons públics en l’organització del
referèndum: de fet, Cristóbal Montoro, el ministre d’Hisenda espanyol quan s’estava organitzant i quan es va celebrar el referèndum,
va afirmar reiteradament que no s’havien utilitzat diners públics
per organitzar el referèndumxii i el seu departament va emetre diversos informes que ho certificaven. Val a dir que des del novembre
del 2015 les finances públiques del govern català havien estat sota la
supervisió del govern espanyol.
A més, fins i tot el mateix Tribunal Suprem espanyol ha reconegut
que no es van gastar fons públics per al referèndum. En el seu veredicte del 14 d’octubre de 2019, va afirmar: “Cap d’aquests pagaments
es va efectuar finalment a Unipost. El seu administrador concursal va
decidir no reclamar el pagament a les Conselleries que havien fet les
ordres respectives”. Malgrat reconèixer que els pagaments no estaven acreditats, el Tribunal Suprem va decidir que era irrellevant si els
fons s’havien pagat o no als proveïdors: segons el Suprem, el delicte
es va cometre només ordenant el servei, fins i tot si mai no es van
pagar els fons. Aquesta nova interpretació és contrària a la doctrina
seguida anteriorment pel Tribunal Suprem, és a dir, que atès que un
requisit del delicte és el dany real a les finances públiques, no hi ha
delicte sense pagaments reals.
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3.

El suplicatori ha de ser rebutjat
perquè estem davant d’un cas de
fumus persecutionis
La persecució dels senyors Puigdemont, Comín i Ponsatí és un cas
clar de fumus persecutionis. En un context on (tal com ha denunciat
repetidament el Consell d’Europaxiii) les altes instàncies i el govern
del poder judicial estan fortament polititzats, els defectes procedimentals explicats en l’apartat 1 deriven de la naturalesa política del
procediment penal, que ha progressat amb l’esforç coordinat dels
tribunals, la fiscalia, les autoritats administratives i el Tribunal Constitucional. Això ha derivat en un procediment defectuós, primer, per
la manca de garanties i, segon, per les nombroses instàncies on s’ha
fet evident el biaix ideològic de les diferents institucions.
A continuació, en els apartats 3.1 a 3.3., s’hi argument la manca de
garanties:
3.1 S’ha vulnerat el dret al jutge natural
La primera gran irregularitat, que necessàriament també afectaria a
Puigdemont, Comín i Ponsatí, és la vulneració del dret al jutge natural, que a més comporta la vulneració del dret a la doble instància
penal. Tal com s’ha explicat en relació amb el cas de Lluís Puig i la
sentència del tribunal belga de 7 d’agost del 2020, el Tribunal Suprem mai no ha estat el tribunal competent: el judici en contra de
la resta de líders de l’independentisme s’hauria d’haver celebrat al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com van denunciar
el Grup de Treball de les Nacions Unides sobre detencions arbitràries (WGAD) i la Federació Internacional de Drets Humans (FIDH)
juntament amb EuroMed Rights (FIDH)xiv. A més, el Tribunal Suprem
tampoc no és competent per emetre les euroordres en contra de
Puigdemont, Comín i Ponsatí. I el que encara empitjora més la situ-
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ació, com que el Tribunal Suprem és la màxima instància a Espanya,
amb l’assumpció de competència es vulnera també el dret dels processats a que la sentencia sigui revisada per una instància superior.
3.2 No hi hauria un judici just en cas d’extradició
Com que els líders independentistes que es van quedar a Espanya
ja han estat jutjats, el cas contra dels senyors Puigdemont, Comín
i Ponsatí es considera essencialment resolt. Per tant, no es pot esperar que rebin un judici just (serien jutjats pel mateix tribunal) i és
evident que la seva presumpció d’innocència ni ha estat ni serà respectada. De fet, els tres eurodiputats són habitualment anomenats
delinqüents per la premsa, per membres del govern espanyol i altres
destacats polítics i fins i tot per membres del poder judicial.
Val a dir que el processament, la presó preventiva, el judici i la sentència dels líders independentistes que van romandre a Espanya va
ser un procediment políticament motivat i ple d’irregularitats, tal
com van denunciar, entre d’altres, el Grup de Treball de les Nacions
Unides sobre detencions arbitràries (WGAD) i la FIDH. Van assenyalar irregularitats com la vulneració de la presumpció d’innocència,
la contravenció del dret a disposar de temps i mitjans suficients per
preparar la defensa, i el fet que procediment és una incriminació general que no es basa en fets concrets.
3.3 Ús oportunístic de les Euroordres
Llarena ha utilitzat les Euroordres contra dels senyors Puigdemont,
Comín i Ponsatí de manera arbitrària i oportunista:
• En primer lloc, el 3 de desembre de 2017 va retirar la primera ronda
d’Euroordres emeses per la magistrada instructora anterior (abans
que el Tribunal Suprem assumís el cas) perquè sospitava que el
tribunal belga podria “negar parcialment l’execució de les Euroordres”, cosa que “restringiria” les accions contra els tres reclamatsxv.
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• Llavors, després de concloure la fase d’investigació i emetre l’acusació contra els líders independentistes que quedaven a Espanya,
Llarena va emetre noves Euroordres i Puigdemont va ser arrestat a
Alemanya en ruta cap a Bèlgica. El tribunal de Schleswig-Holstein
es va negar a executar l’Euroodre per “rebel·lió” o “sedició”, però
estava disposat a executar-la només per “malversació de fons”.
Com que això hauria suposat jutjar-lo per un delicte molt menor i
hauria obligat a deixar sortir de la presó preventiva els altres líders
independentistes, Llarena va retirar de nou les Euroordresxvi. Mentrestant, a Bèlgica l’Euroordre que afectava el Sr. Comín ja havia
estat rebutjada el maig de 2018 a causa d’un error de procediment.
• Finalment, després de la condemna dels altres líders independentistes, Llarena va emetre la tercera “ronda” d’Euroordres vigents
actualment (encara que suspeses per la immunitat parlamentària). El cas de Lluís Puig ja ha estat rebutjat pel tribunal de Bèlgica
al considerar que el Tribunal Suprem no és competent. Tenint en
compte els precedents, res no garanteix que, si s’aixeca la immunitat, no es retiraran una vegada més les Euroordres si el resultat dels
procediments d’extradició no satisfà la justícia espanyola.
Finalment, en els punts 3.4 a 3.8, s’exposa el biaix ideològic de les
institucions involucrades en el procediment.
3.4 Biaix ideològic del Tribunal Suprem
La decisió sobre qui processar i amb quins càrrecs ha estat arbitrària,
tractant els qui seguien políticament actius de manera diferent als
que van deixar la política. El març del 2018 només alguns dels antics
membres del govern català van romandre en presó preventiva. Els
exconsellers que havien deixat la política van ser posats en llibertat, mentre que els que havien continuat la seva activitat política
presentant-se a les eleccions van romandre empresonats. Aquesta
distinció arbitrària també es va mostrar a la sentència: els polítics
“inactius” van ser “només” condemnats per un delicte de desobediència sense pena de presó, mentre els altres van ser condemnats per
sedició (i en alguns casos per malversació de fons) amb dures penes
de presó superiors a 10 anys.
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El febrer de 2018, Llarena va denegar la sol·licitud de posar fi a la presó preventiva de l’exconseller d’interior, Joaquim Forn, al considerar
que no havia renunciat a les seves opinions independentistesxvii. Va
denegar una altra sol·licitud el maig del 2018 perquè Forn havia escrit
una carta de suport als Comitès per la Defensa de la Repúblicaxviii.
El març de 2020, durant el confinament per la COVID-19, les autoritats
penitenciàries catalanes van revisar els permisos dels condemnats en
règims penitenciaris oberts per romandre a casa durant l’emergència, inclosos d’alguns dels líders catalans. Mentre la l’òrgan competent
examinava aquests casos, el servei de premsa del Tribunal Suprem
va emetre un comunicat on s’amenaçava de processar penalment els
membres del de l’òrgan si es deixava anar algun dels líders catalansxix.
El missatge no deia res sobre altres condemnats en la mateixa situació
penitenciària.
El 23 de juliol de 2020, el Tribunal Suprem va revocar el règim penitenciari de l’expresidenta del parlament català, Carme Forcadell, que
li permetia fer tasques de voluntariat fora de la presó. El tribunal va
considerar que qualsevol relaxació del seu règim d’empresonament
havia de relacionar-se amb un “programa de tractament”, el que
implicava que havia de ser sotmesa a un programa de reeducacióxx.
Els discursos públics dels jutges del Tribunal Suprem en actes oficials sovint presenten un biaix ideològic obert. Per exemple, el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va descriure els ciutadans
que protestaven contra l’empresonament dels líders catalans com
una “part petita però rotunda de la societat, formada per ciutadans
encegats per la irracionalitat que ataquen frontalment el teixit de la
nostra democràcia”xxi.
3.5 Biaix ideològic i plans de reeducació de la Fiscalia
La Fiscalia ha defensat entusiastament la necessitat d’una reeducació política i s’ha oposat sistemàticament a qualsevol permís penitenciari als líders polítics catalans en base a aquest motiu. Per exemple:
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• El febrer de 2020 la Fiscalia va apel·lar contra un permís de 72
hores per sortir de la presó concedit a Jordi Cuixart perquè no
s’havia penedit i encara no estava “reeducat” i va argumentar que
aquest permís mai no s’atorgaria a un violador o assassí que declarés la seva intenció de “tornar-ho a fer”xxii.
• El maig del 2020 la Fiscalia va apel·lar el permís concedit a Jordi
Sánchez perquè sortís de la presó per fer tasques de voluntariat
i va demanar que primer fes una classe que li ensenyés que “un
govern regional no pot transformar l’estructura de l’Estat”xxiii. Per
motius similars es va oposar a un permís perquè l’exconseller de
Treball Dolors Bassa sortís per tenir cura de la seva mare malaltaxxiv.
• El 28 de juliol de 2020 van apel·lar contra la decisió d’atorgar un
règim parcialment obert a alguns líders independentistes al·legant que necessitaven passar més temps a la presó per seguir un
programa de reeducació sobre sedicióxxv.
3.6 El paper de VOX com a instigador dels procediments
El procés penal es va iniciar el març del 2017 amb una querella iniciada pel partit polític d’extrema dreta VOX. Aquest partit polític
ha continuat sent part dels procediments com a “acusació popular”. Van demanar sistemàticament les penes de presó més altes
(tres vegades el que demanava la fiscalia) i van gaudir d’una àmplia
atenció mediàtica pel seu paper (l’advocat que va actuar pel partit
en el procés es presentava simultàniament a les eleccions espanyoles i ara és diputat)xxvi. VOX també té 4 escons al Parlament Europeu
en el mateix grup polític que el del ponent dels casos d’immunitat.
3.7 La manca de neutralitat de la Junta Electoral Central
La Junta Electoral Central (JEC) és l’autoritat electoral encarregada de vetllar per la imparcialitat de les eleccions. No obstant, en
les eleccions al Parlament Europeu de maig de 2019, la JEC no va
actuar imparcialment. Primer va intentar excloure els senyors Puig-
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demont, Comín i Ponsatí de les llistes electorals (aquesta decisió va
ser anul·lada per la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem). Després de les eleccions, la JEC va impedir que Puigdemont
i Comín assumissin les seves funcions d’eurodiputats durant sis mesos, afirmant que havien d’anar a Madrid per jurar la constitució espanyola com a requisit previ per convertir-se en europarlamentaris.
Finalment, després que el TJUE es pronunciés contra la posició que
mantenia la JEC, Puigdemont i Comín van poder ocupar els seus
escons el gener del 2020 (Ponsatí es va convertir en eurodiputada
després del Brexit). Com a conseqüència de la mateixa ingerència de
la JEC, Oriol Junqueras, elegit eurodiputat mentre estava a la presó
preventiva, no va poder ocupar el seu lloc al Parlament Europeu. De
fet, el cas de Junqueras continua obert al TJUE.
La politització del JEC s’il·lustra amb la revelació de El Diario de que
un dels membres de la JEC del 2017 al 2019, Andrés Betancor, estava a la nòmina del partit espanyol Ciudadanosxxvii, i que preparava documents legals en nom del seu partit per excloure els senyors
Puigdemont, Comín i Ponsatí de les eleccions europees, alhora que
participava en la decisió com a membre de la JEC.
3.8 Biaix i endarreriments estratègics del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es va crear com un òrgan arbitral per resoldre conflictes constitucionals. No obstant, en els darrers anys ha
actuat cada vegada de manera més partidista i ha tingut un paper
clau en la judicialització del que és essencialment un conflicte polític. De fet, les seves resolucions han estat el primer pas per a la
“causa penal general” contra els líders independentistes. Això ha
estat facilitat pels poders executius directes que es van atorgar al
tribunal en una reforma de la seva llei el 2015, una reforma que va ser
criticada per la Comissió de Venècia del Consell d’Europa perquè podria afectar la “percepció que el Tribunal Constitucional només actua
com un àrbitre neutral, com a jutge de les lleis”xxviii.
El Tribunal Constitucional funciona com a sala d’últim recurs per sobre del Tribunal Suprem en casos relacionats amb drets fonamentals.
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Com que cal examinar els recursos al Tribunal Constitucional abans
que es puguin presentar al Tribunal Europeu de Drets Humans, el
Tribunal Constitucional pot controlar l’accés dels casos a Estrasburg.
A la pràctica, aproximadament el 99% dels recursos són desestimats
ràpidament pel Tribunal Constitucional (perquè es considera que no
tenen rellevància constitucional)xxix i per tant els casos poden passar
ràpidament al TEDH. No obstant això, dels diversos recursos presentats pels líders catalans mentre eren en presó preventiva, el Tribunal
Constitucional va acceptar examinar-los tots (la llei espanyola diu
que s’hauria de prendre una decisió sobre l’admissibilitat en un termini de 30 dies) i, després, ha trigat molt de temps en examinar-ne el
fons. Aquests endarreriments desmesurats revelenxxx una estratègia
deliberada per aturar les apel·lacions i garantir que no arribessin al
TEDH abans que acabés el judici.
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Segons els principis que el Comitè
d’Afers Jurídics del Palament Europeu
ha desenvolupat per tractar els
casos d’immunitat,

fumus persecutionis

és la sospita fonamentada en fets
establerts (com ara incerteses sobre el
procediment i la causa subjacent) que
els processos judicials s’han iniciat amb
la intenció de causar danys a l’activitat
política del diputat.

Més informació: contact@juntsxeuropa.com ⁄ www.juntsxeuropa.com

