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El portaveu del PP al Senat
assegura que controlaran el
tribunal de l'1-O «des del darrere»
Ignacio Cosidó justifica el pacte amb el PSOE per repartir-se els llocs del Consell
General del Poder Judicial

Ignacio Cosidó, en una imatge d'arxiu. | Europa Press

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, va enviar un whatsapp dissabte a la nit per celebrar i
justificar "l'esperançador" repartiment de cadires entre PP i PSOE al Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) (https://www.naciodigital.cat/noticia/166631/bipartidisme/es/blinda/abans/judici/1o/claus/pacte/marchena/al/poder/judicial) . En el missatge, Cosidó assegura que podran "controlar
la sala segona des del darrere". Es refereix a la sala Penal del Suprem, que jutjarà el procés català.
Segons ha informat (https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-salasegunda-cosido-justificando-psoe-cgpj/354214577_0.amp.html?__twitter_impression=true) El
Espanyol, (https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-sala-segundacosido-justificando-psoe-cgpj/354214577_0.amp.html?__twitter_impression=true) Cosidó va enviar
aquest missatge en un grup amb els 146 parlamentaris que tenen els populars a la cambra alta
espanyola per explicar el pacte amb els socialistes. "El pacte previ" amb el PSOE donava al PP
10 vocals mentre que el PSOE n'obtenia 11 (10 i la presidència). "Amb la negociació, el PP té 9
vocals més el president (10) i el PSOE, 11", diu.
"En altre paraules", continua el portaveu del PP, "obtenim el mateix numèricament però posem un
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president [Manuel Marchena] excepcional,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166597/manuel/marchena/conservador/ambicios/pilotar/poder
/judicial) un gran jurista amb una capacitat de lideratge i autoritat perquè les votacions no siguin
11-10 sinó properes a 21-0. I a més controlant la sala segona des del darrere i presidint la sala
61". La sala 61 és la que pot il·legalitzar partits polítics.
La separació de poders, "un miratge"
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha constatat a través de Twitter que el missatge de
Cosidó sobre el control dels tribunals demostra que "la divisió de poders a Espanya és un miratge".
El dirigent d'ERC ha afirmat que el portaveu dels populars es "vanta" de controlar el tribunal que
jutjarà els encausats per l'1-O.
El portaveu del PP al Senat es vanta de controlar el tribunal que jutjarà els encausats per l'1O:?Controlaremos la Sala Segunda desde detrás"
Posa paraules al que ja sabíem: que la divisió de poders a Espanya és un miratge.
https://t.co/AlaHK7cWt8 (https://t.co/AlaHK7cWt8)
? Pere Aragonès ? (@perearagones) 19 de novembre de 2018
(https://twitter.com/perearagones/status/1064424725319946240?ref_src=twsrc%5Etfw)
En la mateixa línia, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha preguntat si quan els partits
polítics espanyols "apel·len a la separació de poders per dir que no poden acabar amb la repressió"
es refereixen a comportaments com el de Cosidó.

Quan apel·len a la separació de poders per dir que no poden acabar amb la repressió es refereixen
a això? https://t.co/SuE6ZpRD2O https://t.co/SuE6ZpRD2O)
(
? Roger Torrent ? (@rogertorrent) 19 de noviembre de 2018
(https://twitter.com/rogertorrent/status/1064443969004818432?ref_src=twsrc%5Etfw)
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