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Puigdemont es querella per
prevaricació contra dos membres de
la Junta Electoral
La candidatura de l'expresident a les eleccions europees considera que el
tribunal electoral "van dictar una resolució contrària a l'actual llei" sabent que no
era ajustada a dret

Comín, Ponsatí, Boye, Puigdemont, Trias i Talegón, a Brussel·les | ACN

Lliures per Europa, la marca europea de Junts per Catalunya per a les eleccions al Parlament
Europeu del 26-M, i que lidera l'expresidenta l'exili, Cqarles Puigdemont, s'ha querellat per
prevaricació contra dos membres de la Junta Electoral Central (JEC), Andrés Betancor i Carlos
Vidal, arran de la decisió del tribunal electoral d'intentar vetar la candidatura a les europees
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178678/junta/electoral/impedeix/puigdemont/presentarse/europees) del propi Puigdemont i dels també exiliats Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'ordre de la JEC que vetava Puigdemont, Comín i Ponsatí va ser tombada posteriorment per un
jutjat contenciós administratiu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179069/llum/verda/candidatura/puigdemont/europa) , però
Puigdemont ja va avisar que tot plegat no podia quedar impune. A principis de mes,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179138/puigdemont/emprendra/accions/legals/contra/junta/ele
ctoral/no/pot/quedar/impune) l'expresident i el seu advocat, Gonzalo Boye, van anunciar que
emprendrien accions legals contra el tribunal electoral perquè, sabent que no era ajustat a dret,
"van dictar una resolució contrària a l'actual llei".
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Boye argumenta en el seu escrit que els dos querellats estaven "contaminats prèviament per les
seves respectives posicions ideològiques i polítiques" i la seva "proximitat als partits polítics que
van instar a l'exclusió dels tres primers candidats de la coalició" Junts per Europa, és a dir, Cs i el
PP.
Malgrat que Puigdemont finalment podrà concórrer a les eleccions, la JEC ha continuat posant pals
a les rodes a la candidatura de Puigdemont. Ahir mateix, poques hores abans del debat de TV3,
va impedir que Toni Comín i Oriol Junqueras hi participessin. L'expresident havia anunciat que si
el líder d'ERC hi podia prendre part ell també ho faria, però finalment JxCat va haver d'enviar-hi el
número 3 de la candidatura, Aleix Sarri, que va abandonar el debat com a gest de protesta
minuts després de començar.
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