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El jutge Andrés Martínez Arrieta
presidirà el tribunal que jutjarà els
presos polítics
Manuel Marchena haurà d'abandonar el judici de l'1-O quan es converteixi en
president del CGPJ i del Suprem

Inauguració de l'any judicial amb la presència de Felip VI, Carlos Lesmes i María José Segarra | Casa Reial

L'elecció de Manuel Marchena
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166597/manuel/marchena/conservador/ambicios/pilotar/poder
/judicial?rlc=p1) per a la presidència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Suprem
fa que el fins ara president de la sala segona del Suprem (la sala penal) hagi de deixar de
presidir el tribunal que jutjarà els presos polítics. El règim d'incompatibilitats ho impedeix.
Les noves responsabilitats de Marchena implicaran un relleu a la sala segona del Tribunal
Suprem, que assumeix el judici als líders independentistes. Qui assumirà la presidència de la sala
penal serà el magistrat Andrés Martínez Arrieta, de perfil centrista. La figura de Martínez Arrieta que el 1998 es va convertir en el jutge més jove a accedir al Suprem quan va ser designat per a
la sala segona amb 43 anys- té lectures en relació al judici de l'1-O. Convertit en àrbitre de la
causa, les diferències del nou president de sala amb Marchena -clarament més conservadortindran lectures polítiques.
PSOE i PP han pactat que Marchena sigui el pròxim president del CGPJ i del Suprem
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pp/situa/marchena/nou/president/cgpj/suprem) en substitució de Carlos Lesmes, que esgota
mandat al desembre. L'executiu de Pedro Sánchez ha acceptat situar un magistrat conservador
com a president del Poder Judicial, tal com va proposar el PP
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166506/pp/proposa/jutge/1-o/presidir/cgpj) , a canvi que hi
hagi una majoria de vocals progressista.
L'elecció de Marchena farà que la presidència del CGPJ i el Suprem no canviï de color: continuarà
sent conservador. Socialistes i populars s'han repartit en una negociació exprés les 21 posicions
de l'òrgan de govern dels jutges abans del 4 de desembre, quan expira el mandat de Lesmes.
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