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El TSJC obre diligències contra la
consellera Borràs per la compra
d'urnes
El tribunal demana al departament de Governació l'acord marc publicat al DOGC

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, rebent la notificació de la querella contra ella Foto: ACN

El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que instrueix la querella contra la consellera Meritxell Borràs
i contra l'exsecretari general del Departament de Governació, Francesc Esteve, ha acordat obrir
diligències pel procés de la compra d'urnes i sol·licitar al departament el text original i complert
de l'acord marc publicat al DOGC el passat 9 de maig.
La setmana passada el tribunal va desestimar el recurs de súplica
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134655/tsjc/desestima/recurs/borras/mant/querella/compra/urn
es) presentat per la defensa de la consellera de Governació i l'exsecretari general del
departament, tot confirmant l'admissió a tràmit de la querella de la fiscalia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131247/fiscalia/es/querella/contra/meritxell/borras/urnes/refere
ndum) "en tots els seus extrems" i considerant que l'acord marc signat per Esteve és una
resolució administrativa que "pot estar orientada a infringir el mandat del Tribunal Constitucional" i
que "pot tenir repercussions en el patrimoni dels administrats". La Fiscalia acusa Borràs i Esteve
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dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació.
En el recurs presentat per la consellera i de l'exsecretari general de Governació, la defensa
al·legava que la querella de la fiscalia per la compra d'urnes fa un "ús preventiu del dret penal" i
vulnera el Conveni Europeu de Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea
(UE). L'advocat també argumentava que aquest ús preventiu del dret penal per impedir allò que
suposadament algú farà en el futur és "incompatible" amb les premisses bàsiques del dret penal.
També considerava que l'admissió a tràmit de la querella per part del TSJC era "absolutament
prematura i precipitada".
El nou president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas, ha considerat un "error
més" en la judicialització del procés el fet que s'obrin diligències contra Borràs. "Els tribunals
haurien d'emparar l'activitat democràtica del Govern", ha sentenciat.
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