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La fiscalia manté la pena de 16 anys de presó per a Romeva
La fiscalia ha confirmat aquest dimecres que manté l'acusació
per rebel·lió al judici del procés i, per tant, la petició de penes
de fins a 25 anys (amb la petició màxima per a Junqueras). En
el cas del santcugatenc Raül Romeva, la petició de fiscalia no
es mou dels 16 anys per rebel·lió i malversació; l'advocacia
manté el 11 anys i mig per sedició i malversació i l'acusació
popular de VOX, 74 anys per dos delictes de rebel·lió,
organització criminal i malversació.

Així, després de gairebé quatre mesos de judici, l'acusació pública no canvia el plantejament inicial i considera
que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. El mateix ha fet l'advocada de
l'Estat, que ha elevat a definitives les conclusions. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de
presó, però continua descartant la rebel·lió. L'acusació popular exercida per Vox manté també les mateixes
peticions inicials (de fins a 74 anys) però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia
abans de la declaració d'independència. Li retira l'acusació per organització criminal i malversació i només
demana desobediència, que no comporta presó. El fiscal Jaime Moreno ha anunciat també que ha fet només
algunes modificacions puntuals.
Petició expressa de la fiscalia sobre el tercer grau
La majoria de modificacions no tenen rellevància jurídica, a excepció de les introduïdes per la fiscalia en
referència al tercer grau. Moreno ha avançat que 's'interessava' l'aplicació de l'article 36.2 del Codi Penal
relatiu al tercer grau. Fonts fiscals confirmen que és una 'pràctica habitual' per la fiscalia en supòsits de
'delictes molt greus'. Però que l'acusació l'ha de demanar perquè s'apliqui. En l'escrit de conclusions inicials,
en canvi, no s'invocava.
Aquesta article recull que quan la durada de la pena sigui superior als cinc anys, el jutge o tribunal podrà
ordenar que el condemnat no pugui accedir al tercer grau fins que hagi complert la meitat de la pena imposada.
El govern instarà la Fiscalia a retirar les acusacions contra els presos
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el govern instarà la fiscal general de l'Estat, a
través del fiscal superior de Catalunya, a retirar totes les acusacions contra els 'presos polítics' i a demanar-ne
la llibertat immediata, després de l'informe de l'ONU. L'informe del grup de treball contra les Detencions
Arbitràries de l'ONU veu la detenció dels líders independentistes com un intent de 'reprimir a membres de
grups polítics per silenciar el seu clam pel dret a l'autodeterminació'.
La resolució del Grup de l’ONU sobre Detencions Arbitràries demana la llibertat immediata dels presos
polítics @Junqueras, @jordialapreso i @jcuixart i la resta de presos i preses. Exigim la retirada les acusacions
i la posada en llibertat. He convocat el Govern per divendres. pic.twitter.com/pb2OFpFpBu&mdash; Quim
Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 29, 2019
The @UN Working Group on Arbitrary Detention has stated Catalan political prisoners must be released.
Those who believe in Europe and its founding values can&#39;t accept the breach of fundamental rights.
Spain has to stop repression. It&#39;s time for politics. https://t.co/NHGiz7tmmB&mdash; Diana Riba i Giner
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