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El Suprem sol·licita al Congrés
poder jutjar Homs per
desobediència pel 9-N
L'alt tribunal sol·licita el suplicatori del diputat del PDC i exconseller de
Presidència | A l'espera de la resposta de la cambra baixa espanyola, totes les
actuacions queden suspeses

Francesc Homs, arribant al Suprem amb Artur Mas i Neus Munté. Foto: Europa Press

El jutge instructor de la causa contra Francesc Homs pel 9-N ha demanat al Tribunal Suprem la
tramitació del suplicatori al Congrés espanyol, un requisit legal indispensable per poder jutjar el
diputat del Partit Demòcrata Català (PDC). El magistrat Andrés Colom creu que l'exconseller de
Presidència podria haver comès uns delictes de desobediència i prevaricació per la seva
intervenció en la organització del procés participatiu del 2014. Un cop demanat el suplicatori,
totes les actuacions queden suspeses fins que el Congrés respongui a aquesta petició.
La notícia arriba en paral·lel a la decisió del Tribunal Constitucional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117319/constitucional/demana/fiscalia/actui/penalment/contra/f
orcadell) de demanar a la Fiscalia que actuï penalment contra la presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, per permetre debatre i votar les conclusions de la comissió d'estudi
del Procés Constituent.
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A diferència de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i
l'exconsellera Irene Rigau, que van ser imputats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95531/tsjc/imputa/artur/mas/irene/rigau/joana/ortega/consulta/9
-n) el 29 de setembre de l'any passat -dos dies després de les eleccions del 27-S-, Homs no es
va veure implicat en el cas del 9-N fins al febrer d'enguany. La Fiscalia va demanar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/102537/fiscal/demana/investigar/homs/consulta/9-n) que
també s'investigués l'exconseller en base a l'existència d'una carta que aquest va enviar a
l'empresa T-Systems assegurant que la suspensió del procés participatiu del TC no afectava el
contracte que tenia amb la Generalitat per instal·lar programes informàtics als ordinadors que
havien de servir per a les votacions.
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