Política | Redacció | Actualitzat el 29/09/2014 a les 22:00

El Constitucional compleix les
ordres de Rajoy i suspèn el 9-N
El ple extraordinari de l'Alt Tribunal admet a tràmit els dos recursos presentants
aquest matí i suspèn tant la Llei de Consultes com el decret de convocatòria del 9N
Actualitzeu (javascript:this.location.href=this.location.href;)
[minutaminut]

23.00
Fins aquí el minut a minut d'avui. Gràcies pel seguiment.

22.42
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà també dóna suport al 9-N
(http://www.naciodigital.cat/delcamp/laconcadiari/noticia/2894/consell/comarcal/conca/barbera/ta
mb/dona/suport/9-n)

22.41
Forcadell a RAC1: Sobre el paper de l'ANC en una plebiscitàries, "l'ANC intentarà treballar perquè
hi hagi una candidatura el més àmplia possible pel Sí-sí. Després veurem el que passa."

22.35
Forcadell a RAC1: "El TC no decidirà per nosaltres"

22.34
Forcadell a RAC1: "L'objectiu de demà és començar la campanya que havíem de començar el dia 4".

22.33
Quim Arrufat: "En unes eleccions plebiscitàries generen un altre escenari i ens posicionarem com
més creguem que pot beneficiar el Sí-Sí. Que sigui ampli, divers i amb la màxim pluralitat i nombre
de Sí-Sís"
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22.32
Quim Arrufat: "El debat no és entre Generalitat i Estat, és entre una voluntat popular de
Catalunya i el Tribunal Constitucional i el bipartidisme".

22.31
Albert Rivera: «Game Over» (http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/21082)

22.29
Mig centenar de persones es concentren davant l'Ajuntament de Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/4802)

22.18
Vendrell (ICV) acusa Rajoy de «solucionar els problemes polítics a través del TC»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75260/vendrell/icv/acusa/rajoy/solucionar/problemes/politics/tra
v/tc)

22.16
El secretari general del PP al Senat espanyol, Antolín Sanz, ha acusat Artur Mas de "voler privar
als espanyols del seu país"

22.11
CDC considera demostrat que el TC «no pot ser un bon àrbitre»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75259)

22.05
Marta Rovira a RAC1: "La Llei de Consultes és legal i constitucional es miri per on es miri".

22.04
La premsa internacional, pendent de la suspensió de la consulta
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75257/premsa/internacional/pendent/suspensio/consulta)
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22.03
Marta Rovira a RAC1: "Clar que farem campanya. Als ciutadans de Catalunya els hem de
presentar un projecte de futur. Portem en campanya gairebé dos anys".

22.03
Marta Rovira a RAC1: "No farem mai una consulta de pa sucat amb oli"

22.00
Marta Rovira a RAC1: "Tenim un mandat democràtic i legal. Avui no caduca res. Hem de seguir
buscant les vies i camins per votar el 9-N"

22.00
Marta Rovira a RAC1: "Tenim un mandat i intentarem trobar la manera perquè els ciutadans de
Catalunya poguem votar"

21.55
Josep Rull a RAC1: "Podem recórrer internacionalment però les instàncies fins al moment són
totalment fredes. És difícil poder-hi combatre però utilitzarem totes les vies de dret intern i
internacional"

21.55
Josep Rull a RAC1: "El Parlament de Catalunya pot legitimar les decisions que anem prenent"

21.54
Josep Rull a RAC1: "Des del Govern i del Parlament estem disposats a assumir riscos"

21.48
Josep Rull a RAC1: "Això demostra que el TC no és un àrbitre com cal"

21.44
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La CUP crida a desobeir la suspensió
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75254/cup/crida/desobeir/suspensio)

21.40
Sant Adrià de Besòs diu «no» al 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75255/sant/adria/besos/diu/no/al/9-n)

21:36
"La justícia espanyola suspèn el referèndum d'independència català", titula "Le Monde".

21:33
El "Corriere della Sera" parla "d'una crisi sense precedents" entre Madrid i el govern català.

21:27
L'Ajuntament de Salt (Gironès) aprova la moció de suport a la consulta.

21:24
Carme Forcadell a RAC1: "Intenten utilitzar els tribunals per resoldre un conflicte polític. No hi ha
separació de poders. Demà a les set, tots davant dels ajuntaments per començar la campanya"

21:15
L'Alt Tribunal emet dues notes informatives en què explica per què ha actuat amb tanta rapidesa
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75253/tc/conscient/transcendencia/politica/9-n)

21.12
Alfred Bosch (ERC): "La nostra obligació és complir amb allò que vam prometre al poble de
Catalunya. La gent té dret a ser preguntada".

21.05
La suspensió del TC afecta a «les resolucions o actes dictats en aplicació de la Llei de Consultes i
el decret de convocatòria del 9-N» http://www.naciodigital.cat/noticia/75252)
(
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21.02
Més fotos de la concentració de la CUP davant la delegació del govern espanyol a Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75248)

20.57
La delegació del govern espanyol a Barcelona blindada per la policia

20.56
Companyón (EUiA): «Ara és l'hora d'obeir la legalitat catalana»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75249/companyon/euia/ara/hora/obeir/legalitat/catalana)

20.52
Cassolada davant l'ajuntament de Vic (http://www.naciodigital.cat/noticia/75244)

20.42
Envia'ns les teves fotos de les accions a favor del 9-N al 648 030 795 via WhatsApp

20.35
Concentració de la CUP davant la delegació del govern espanyol a Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75251)

20.32
Piulada de Reuters: "El Tribunal Constitucional espanyol suspèn la votació per la independència
de Catalunya" (https://twitter.com/Reuters/status/516648736572047361)

20.29
L'anunci i el vídeo del 9-N que el TC ha silenciat (http://www.naciodigital.cat/noticia/75246)

20.27
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Una setantena de persones a plaça Catalunya

20.24
Piulada d'Albert Rivera: "Fracàs del projecte del govern Mas-Junqueras estem a l'espera que el
president ens cridi a les urnes democràtiques, les autonòmiques."
(https://twitter.com/Albert_Rivera/status/516654172738158592)

20.23
Piulada d'Albert Rivera: "El TC amb sentit comú i la legalitat democràtica ha suspès el
referèndum secesionista de CIU-ERC-IU-CUP. Fracàs de Mas. Gamer Over."
(https://twitter.com/Albert_Rivera/status/516653659632181249)

20.15
Vila d'Abadal, president de l'AMI, ha instat a participar en les mobilitzacions davant dels
ajuntaments (http://www.naciodigital.cat/noticia/75224)

20.13
En els recursos, el govern espanyol reclamava al TC que ordenés "publicar la suspensió als diaris
oficials autonòmics i estatals perquè assoleixi eficàcia general"

20.10
Mentrestant, la CUP i Arran han convocat concentracions avui i demà davant dels ajuntaments
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75219/cup/convoca/concentracions/avui/dema/davant/dels/ajun
taments)

20.07
L'ANC ha convocat tothom demà, a les set, davant dels ajuntaments
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75199/anc/convoca/tothom/dema/set/davant/dels/ajuntaments)

20.06
Mas: ?Tenim un govern espanyol clarament hostil al poble de Catalunya?
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75241/mas/tenim/govern/espanyol/clarament/hostil/al/poble/cat
alunya)
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20.05
Tant la Llei de Consultes com el decret de convocatòria del 9-N queden sense validesa en
l'ordenament jurídic espanyol

20.03
El TC suspèn tant la Llei de Consultes com el decret de convocatòria del 9-N

20.02
La reunió del Tribunal Constitucional ha durat una hora i deu minuts

20:00
El Constitucional compleix les ordres de Rajoy i suspèn el 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75240/tc/admet/tramit/unanimitat/recursos/contra/9-n)
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Un semàfor vermell davant del TC. Foto: Arxiu ACN

La reunió extraordinària del ple del Tribunal Constitucional espanyol (TC) ha acabat com el govern
espanyol sabia que havia d'acabar. Quan faltaven pocs minuts per les vuit del vespre, ha
transcendit que els magistrats havien decidit per unanimitat admetre a tràmit els dos recursos del
govern espanyol (http://www.naciodigital.cat/noticia/75189/mariano/rajoy/no) en contra de la Llei
de Consultes i del reglament que convocava formalment el 9-N. Ara, per tant, tant la Llei de
Consultes com el decret de convocatòria del 9-N queden sense validesa en l'ordenament jurídic
espanyol.
En els recursos, el govern espanyol li reclamava (http://www.naciodigital.cat/noticia/75238)
explícitament que no només suspengués la Llei i la convocatòria del 9-N, sinó que ordenés
"publicar la suspensió als diaris oficials autonòmics i estatals perquè assoleixi eficàcia general".
Una suspensió exprés, i una resposta pausada
La cronologia d'aquesta suspensió és ben acotada en el temps. Dissabte, Artur Mas va convocar
formalment la consulta sobre la independència de Catalunya pel 9 de novembre. Ahir al vespre,
el Consell d'Estat va recomanar al govern espanyol que la dugués al TC. Rajoy i els seus
ministres així ho han acordat avui al matí; al migdia, els recursos ja s'havien entrat al registre de
l'Alt Tribunal i, poc abans de les vuit del vespre, l'anul·lació del 9-N ja era un fet.
El propi president català, Artur Mas, ha ironitzat sobre aquesta velocitat, assegurant que s'havia
"trencat la barrera del so".
Ara, amb l'admissió a tràmit i la suspensió de la llei, el TC disposa de cinc mesos per pronunciar-se
sobre la conveniència de mantenir-la en suspens, sine die, o bé aixecar la mesura cautelar.
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