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La reunió de Trapero a la Fiscalia ha
durat poc més de mitja hora
El major dels Mossos d'Esquadra, que figura entre els alts càrrecs advertits pel
Tribunal Constitucional, ha estat citat per parlar dels preparatius del referèndum |
El ministeri públic també ha convocat els comandaments de la Policia Nacional
espanyola i la Guàrdia Civil

Josep Lluís Trapero, arribant a la Fiscalia | Isaac Meler

La Fiscalia Superior de Catalunya ha citat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero,
pels preparatius del referèndum. El màxim dirigent del cos policial català figura entre els alts càrrecs
a qui el Tribunal Constitucional (TC) va advertir
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137837/tc/ordena/suspendre/preparatius/1o/adverteix/miler/carrecs) després de suspendre la llei del referèndum i la convocatòria de l'1-O
arran de l'acceptació dels recursos d'inconstitucionalitat del govern espanyol. El ministeri públic
també ha convocat els comandaments de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil.
Tots els comandaments policials, inclòs Trapero, han arribat a la Fiscalia uns minuts abans de les
12 del migdia. Un cop finalitzada la reunió, han abandonat les instal·lacions amb cotxe i han
descartat fer cap declaració als mitjans que hi havia destacats. La trobada ha durat poc més de
mitja hora.

Trapero i els comandaments de Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil abandonen la Fiscalia
Superior de Catalunyahttps://t.co/6yQvCsUen4 (https://t.co/6yQvCsUen4)
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? NacióPolítica (@naciopolitica) 12 de setembre de 2017
(https://twitter.com/naciopolitica/status/907554065239957505)
En total, els 12 magistrats del TC van acordar advertir la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els membres del seu govern, els
947 alcaldes de Catalunya, uns 70 alts càrrecs de l'administració i els responsables dels mitjans
públics catalans TV3 i Catalunya Ràdio.
Ofensiva judicial
A més a més, la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar la setmana passada dues
querelles contra els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i el Govern per la tramitació
de la llei del referèndum i la convocatòria de l'1-O
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137760/govern/ple/signa/decret/convocatoria/referendum) ,
respectivament.
En les querelles, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit, la
Fiscalia va sol·licitar que tots els cossos policials -Mossos, Policia Nacional espanyola i Guàrdia
Civil- impedeixin i requisin qualsevol cosa que permeti celebrar el referèndum, entre les mesures
cautelars.
També va demanar el tancament del web des del qual el Govern impulsa el referèndum
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137777/govern/activa/web/referendum) , que es requereixi a
tots els mitjans de comunicació de Catalunya -públics i privats- que retirin qualsevol tipus de
publicitat de l'1-O, que adverteixi als ajuntaments, que es demanin fiances i embargaments als
querellats.
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