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Marchena planta PP i PSOE
després que Cosidó fes evident la
politització del Poder Judicial
El president de la sala penal del Suprem descarta situar-se al capdavant del
CGPJ i el Suprem després de la filtració dels missatges de Whatsapp del
portaveu del PP al Senat

Manuel Marchena planta el PP i el PSOE. | Europa Press

Cop de porta de Manuel Marchena al Partit Popular i el PSOE. L'actual president de la Sala
Penal del Tribunal Suprem ha rebutjat formar part de l'acord exprés entre populars i socialistes
per controlar el Poder Judicial a l'Estat. La decisió del jutge conservador de renunciar de substituir
Carlos Lesmes al capdavant del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem arriba el
dia després de l'escàndol del Whatsapp d'Ignacio Cosidó, portaveu del PP al Senat.
Marchena, tal com ha avançat aquest dimarts al matí El Español
(https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181120/marchena-descarta-presidente-poderjudicial-reivindica-independencia/354714705_0.html) , ha reivindicat la seva "independència"
després que es fes públic el missatge en un xat intern dels populars en què l'encarregat de
dirigir la policia amb Rajoy presumia que, gràcies al pacte amb el PSOE, seguirien controlant la sala
penal del Tribunal Suprem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167069/portaveu/pp/al/senat/assegura/controlaran/tribunal/1o/des/darrere) i que col·locaven al capdavant del poder judicial un home de la seva confiança.
La renúncia al més alt càrrec de la Justícia a Espanya és un fet insòlit. Marchena, segons explica
el digital a partir de fonts properes, destaca que "mai" ha concebut l'exercici de la "funció
jurisdiccional" com un "instrument al servei d'una o altra opció política per controlar el desenllaç d'un
procés penal".
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L'acord entre PP i PSOE per designar Marchena feia que la presidència del CGPJ i el Suprem no
canviés de color: continuava 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.
La tria de magistrat conservador implicava que Marchena deixés de presidir el tribunal que jutjarà
els líders independentistes. El règim d'incompatibilitats ho impedia. Ara, però, la situació ha canviat
radicalment i sembla que el magistrat continuarà al capdavant de la sala que ha de redactar la
sentència de la causa oberta contra l'independentisme.

El PP trenca l'acord

El primer en reaccionar a la renúncia de Marchena ha estat el vicesecretari d'Organització dels
populars, Javier Maroto. A RNE ha detallat que el PP "dona per trencat l'acord" i suspèn per tant
la renovació del CGPJ "fins que la ministra Delgado sigui cessada". L'acord, segons Maroto, "està
trencat" i "la culpa és del govern per filtrar el contingut de les negociacions i posar el nom de
Marchena a la picota deixant-lo en mal lloc".

"La decisió del govern de fer púbic el seu nom sense elegir vocals ha fet un mal irreparable", ha
apuntat, perquè "s'ha posat en qüestió la seva imparcialitat i la responsabilitat institucional del PP".
A més, ha afegit el dirigent del PP, "s'ha provat de presentar aquesta renovació com quelcom
fosc", mentre que el PP "ha mantingut una posició de responsabilitat".

Sánchez demana als populars que recapacitin

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als populars
que no trenquin l'acord perquè hi ha "jutges de gran prestigi i imparcialitat que poden presidir el
CGPJ". El cap de l'executiu assegura que "entén" la decisió del magistrat conservador perquè
s'ha posat en dubte "la seva professionalitat".
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