PREGUNTES FREQÜENTS

En què consisteix l’acció proposada?
Es tracta de denunciar al Magistrat del Tribunal Suprem Sr. Pablo Llarena i a tres
Magistrats més per prevaricació, per dictar resolucions injustes sabent que ho són.
Denunciem la vulneració del nostre “dret de sufragi actiu” que és el dret de votar i que
es respecti el resultat de les votacions.
Qui pot participar en aquesta acció?
Poden participar en aquesta acció tots els catalans que tenien dret a vot en les
eleccions del 21 de desembre de 2017.
Què necessito per demostrar que tenia dret a vot el 21D?
Un document que acrediti la vostra condició d’electors. Aquest document pot ser la
tarjeta censal original que vàreu rebre al vostre domicili o una nota informativa de
l’oficina del cens. Trobareu àmplia informació dels documents vàlids i com obtenir-los
en l’enllaç http://telgr.ml/file/FB1e2uC
Un cop tingui la nota informativa del cens o document similar, necessito fer
alguna cosa més?
SÍ.
Per poder presentar la denuncia a Madrid, cal donar poders a un procurador perquè
ens representi. Malgrat que aquests poders es poden donar en el mateix jutjat de
manera gratuïta, en aquest cas no és possible, i més tenint en compte que s’haurà de
recórrer a altres tribunals nacionals i estrangers.

Com ho haig de fer per donar poders al Procurador?
Ens hem posat en contacte amb notaries de tot el territori per pactar preus inferiors a
10 euros per persona. La setmana vinent publicarem la ubicació de les primeres
notaries amb qui ja hem establert acords i, de mica en mica, anirem afegint-ne més
fins a intentar donar cobertura a tot el territori.

Què haig de fer quan vagi a la notaria a signar els poders?
Quan aneu a la notaria haureu de fer quatre coses:
 Lliurar a un representant de querellantsXrepública la targeta censal o nota
informativa del cens
 Signar els poders
 Omplir i signar un full de protecció de dades (per complir la normativa actual
evitar qualsevol problema legal). Aquest full l’heu de portar vosaltres. Ben aviat
us comunicarem d’on l’heu de descarregar
 Pagar
Em costaran diners els advocats i el procurador?
Els advocats de querellantsXrepública treballem de forma absolutament gratuïta. Pel
que fa al procurador el cost serà mínim i estudiarem la manera de finançar-lo.
Puc tenir problemes per constar com a querellant?
El fet de presentar una querella com la nostra, correctament fonamentada i estudiada,
no pot suposar cap conseqüència per a ningú. No estem fent res il·legal, mal fet o que
vagi contra l’Estat. Només defensem els nostres drets.
Un cop presentada la querella, què passarà?
Amb certesa ningú ho pot saber però previsiblement la Sala 2a del Tribunal Suprem la
inadmetrà. Si és així, presentarem un primer recurs al Ple del Tribunal Suprem i
després al Tribunal Constitucional. De ser rebutjats els dos recursos tindrem la porta
oberta a Europa, on creiem que les nostres peticions poden ser escoltades i ateses.

Si al final la querella és arxivada, pot haver-hi alguna repercussió econòmica
pels querellants?
L’arxivament de la querella, tot i que no és normal ni habitual, podria comportar la
condemna en costes, és a dir, que als querellants se’ns demani pagar les despeses
que hagin tingut els Magistrats per a la seva defensa. Aquestes despeses es calculen
en funció de l’interès econòmic de la querella. En el nostre cas, com que el que
demanem no són diners sinó els nostres drets, la condemna en costes seria mínima.
D’altra banda, malgrat que existeix la possibilitat legal de posar-nos una multa per
temeritat i mala fe, no hem trobat cap precedent assimilable al nostre cas i, a més,
insistim a dir que la querella no és temerària ni suposa cap mala fe. Estem convençuts
que no hi haurà cap multa. Si Espanya ens volgués imposar una multa, la recorreríem
a Europa, on estem convençuts que ens escoltarien i la rebutjarien.

