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La Junta Electoral impedeix a
Puigdemont presentar-se a les
europees
L'organisme obliga JxCat a presentar substituts de l'expresident, Comín i Ponsatí
abans de les sis de la tarda per tal de proclamar la candidatura; la formació té
dos dies per recórrer al contenciós-administratiu

Carles Puigdemont, a Waterloo | Junts per Catalunya

La Junta Electoral Central ha exclòs Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de les
eleccions europees, segons ha informat TV3 (https://www.ccma.cat/324/) . Ha pres la decisió a
instàncies de PP i Ciutadans
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178401/pp/ciutadans/intenten/tombar/candidatura/europea/pui
gdemont) , que van demanar a l'organisme que impedís la presentació dels tres candidats de Junts
per Catalunya (JxCat) argumentant que no poden ser elegits perquè tampoc són electors. La
formació té previst recórrer la decisió, adoptada en tan sols uns dies perquè els recursos es van
presentar dijous, penúltim dia de la campanya del 28-A.
En l'acord de la JEC, concretament en el segon paràgraf, es deixa clar que aquest dilluns és el
dia límit per proclamar les candidatures al Parlament Europeu, i apunta que l'exclusió de
Puigdemont, Comín i Ponsatí fa que s'incompleixi el "requisit de composició equilibrada d'homes i
dones" en el tram entre els llocs quatre i vuit de la candidatura. De manera que es demana la
"subsanació" abans de les sis de la tarda d'avui per tal que es pugui proclamar la llista", segons
l'acord.
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Qualsevol candidat exclòs i els representants de candidatures "denegades" disposen d'un termini
de dos dies per interposar un recurs davant del jutjat contenciós-administratiu, referma el text.
L'acceleració en els terminis obliga JxCat a maniobrar jurídicament amb rapidesa, perquè està en
joc la candidatura de Puigdemont. Avui mateix, la formació encara defensava que les europees del
26-M són la "segona volta" de les espanyoles d'ahir, en les quals van perdre un escó respecte del
2016.

Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer, la Junta Electoral Central ha
decidido excluir a @KRLS (https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) de las listas a las
europeas para intentar frenar otra victoria... han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones
europeas
? Gonzalo Boye (@boye_g) 29 d'abril de 2019
(https://twitter.com/boye_g/status/1122832335399981056?ref_src=twsrc%5Etfw)
Gonzalo Boye, membre de l'equip internacional de defensa de l'expresident, ha atribuït la decisió a
la voluntat de l'Estat d'intentar frenar "una altra victòria de l'independentisme". "Han posat en risc
la viabilitat de les eleccions europees", ha assenyalat Boye a través de Twitter. "El recurs del PP
ha impedit que el senyor Puigdemont es pugui presentar a les eleccions juntament amb fugats de
la justícia. Això fa el PP per Espanya, en aquests moments hem aconseguit una nova victòria a la
Junta Electoral", ha manifestat el secretari general del PP, Teodoro García Egea.
Els arguments de PP i Ciutadans
Als escrits, els dos partits unionistes sostenien que resulta "evident" que els tres candidats no
resideixen a l'Estat. "No són, com resulta evident, electors residents a Espanya" i, argumentaven
en aquest sentit, que no poden exercir el dret a sufragi a l'Estat perquè "no poden estar-hi
empadronats ni figurar en el cens electoral". A més, la formació taronja concretava que són a
l'estranger "amb l'única finalitat d'eludir el seu deure de col·laboració amb la justícia espanyola", i
els populars afegien que estan en "situació de rebel·lia processal penal", en referència al procés
obert al Tribunal Suprem.
JxCat va defensar que Puigdemont té els seus drets polítics "intactes" i que està "degudament
inscrit" al cens electoral, malgrat que això "no seria imprescindible" per presentar-s'hi. Remarcava
que la maniobra unionista és un element més que demostra que el líder de la formació "podrà
agafar l'acta d'eurodiputat". "L'objectiu ara és evitar que es pugui presentar a les eleccions",
denunciaven des de la candidatura.
L'advertència de Puigdemont
Divendres, dos dies abans de les eleccions del 28-A, Puigdemont va fer una crida a votar JxCat
pensant ja en aquest escenari: "No esperarem al 26 de maig a veure si els ciutadans ens han
apartat. Ho veurem aquest mateix diumenge. Que ningú es reservi el vot pel 26 de maig. Com
que els coneixem, no deixem la feina per fer. Fem ara la feina, que és quan tenim una urna
davant". I va afegir: "Mentre sortim reforçats de les urnes, no ens callaran i no callarem", va
ressaltar Puigdemont, que va carregar contra un sistema "prevaricador" com el que va
"suspendre" els seus drets com a diputat. Va aprofitar, a banda, per lamentar que la mesa del
Parlament ho va "acceptar".

VÍDEO @lauraborras (https://twitter.com/LauraBorras?ref_src=twsrc%5Etfw) , número dos per
Barcelona de @JuntsxCat (https://twitter.com/JuntsXCat?ref_src=twsrc%5Etfw) , denuncia
l'intent per frenar la candidatura de Puigdemont (@KRLS
(https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) ) al Parlament Europeu amb el "comodí de la
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justícia espanyola"; informa @OriMarch (https://twitter.com/OriMarch?ref_src=twsrc%5Etfw) des
del Born https://t.co/H6jg67VKq2 (https://t.co/H6jg67VKq2) pic.twitter.com/MIpNU4y4XT
(https://t.co/MIpNU4y4XT)
? NacióPolítica (@naciopolitica) 26 d'abril de 2019
(https://twitter.com/naciopolitica/status/1121859116346085384?ref_src=twsrc%5Etfw)
En el míting final de JxCat, celebrat al Born coincidint amb l'últim dia de campanya, Laura Borràs
va assegurar que PP i Ciutadans aspiraven a "fer servir el comodí de la justícia espanyola" per
impedir la candidatura de l'expresident de la Generalitat. Puigdemont, com va explicar
NacióDigital, disposa de dos informes que avalen que agafi l'acta d'eurodiputat, però és inviable
que ho faci si no es pot presentar a les eleccions.
La Junta Electoral aparta Puigdemont (https://www.scribd.com/document/408026753/La-JuntaElectoral-aparta-Puigdemont#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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