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Romeva, suspès com a senador
La portaveu de la mesa del Senat, Cristina Narbona, ha
anunciat aquest dimecres la suspensió del santcugatenc Raül
Romeva com a senador per ERC. Així, la mesa de la cambra
alta ha seguit les recomanacions de l'informe dels lletrats que
han avalat la suspensió del republicà en base a l'article 384bis
de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim).

L'informe dels serveis jurídics de la cambra alta, al qual ha tingut accés l'ACN, determina que 'resulta
indubtable' que la Mesa del Senat pot suspendre automàticament Romeva, tal com va fer el Congrés amb els
diputats presos. Els lletrats argumenten que la Mesa presidida pel socialista Manuel Cruz és 'competent' per
donar efectivitat a la suspensió de forma immediata.
L'informe diu que correspon a la Mesa determinar els efectes de la suspensió però apunta que 'sembla que ha
de tenir un caràcter indefinit' fins que canviï la situació de Romeva, i l'article de la LECrim, que determina la
suspensió en el supòsit que un parlamentari estigui en presó preventiva, deixi de ser aplicable. Els lletrats
també asseguren que 'no procedeix' suspendre Romeva en base a l'article 22.6 del reglament del Senat.
Els quatre membres de la Mesa del PSOE i els dos del PP han votat a favor de la suspensió mentre que el
representant del PNB s'ha posicionat en contra. La suspensió és amb caràcter retroactiu i té efectes des del
moment de la constitució del Senat, el passat 21 de maig. La Mesa del Senat també ha acordat demanar un nou
informe als lletrats del Senat perquè determinin les 'repercussions concretes' de la suspensió en el
funcionament de la cambra alta.
Com a conseqüència de la suspensió, ERC es queda sense grup parlamentari propi, ja que va cedir quatre dels
13 senadors republicans a JxCat perquè pogués constituir-se com a grup. Així doncs, ERC es queda amb nou
senadors per formar grup -compta amb un d'EH Bildu- i no arriba als 10 necessaris per tenir-ne de propi. La
Mesa ha donat cinc dies als republicans perquè reformulin la composició del grup.
Raül: &quot;Acabo de ser suspès de les meves funcions de senador per 6 vots a favor i 928.722 en contra. A
l&#39;Estat, l&#39;autoritarisme torna a guanyar la política i la democràcia.&quot;
https://t.co/nbvSlvCZHd&mdash; Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) May 29, 2019
ULTIMA HORA! La mesa del senat suspèn els drets polítics de Romeva https://t.co/Fp5ZQiTKJ2&mdash;
FreeRomeva ?? (@FreeRomeva) May 29, 2019
El senador que va rebre més del 40% dels vots a Sant Cugat. Estan vulnerant els drets de més del 40% de
santcugatencs i santcugatenques. https://t.co/G7MGcpdepX&mdash; Mireia Ingla ?? (@mireiaingla) May 29,
2019
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