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15.4. Moció presentada per Construïm de denúncia del judici al MHP Quim Torra.
De nou les qüestions polítiques es converteixen en problemàtiques judicials i un altre President
de la Generalitat ha de passar per instàncies judicials.
El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència , o, subsidiàriament, per un
de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de
retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc a favor dels presos polítics en
el transcurs del recent període electoral dels comicis espanyols.
La fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular, exercida
pel partit ultradreta VOX, demana dos anys d'inhabilitació . El cas ja esta vist per sentència.
Cal recordar que el president del TSJC va realitzar algunes declaracions públiques contra la
presencia de símbols polítics a les façanes de les administracions públiques, matèria que
s'estava tractant en el judici, i que, a més, en un acte a l'll ·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona (ICAB) es va aixecar i marxar quan el MHP del Parlament, Roger Torrent, va
esmentar els "presos polítics".
El mateix President de la Generalitat va afirmar que va "desobeir" a la JEC amb la demanda de
retirar la pancarta del Palau de al Generalitat, durant la campanya del 28 d'abril, perquè era
"impossible" complir una ordre "il·legal" ja que fou dictada per un organisme que no era
competent.
El MHP Torra ja va declarar en seu judicial que aquest cas es tracta d'una "vulneració" de la
llibertat d'expressió i una "censura" i que com a president de la Generalitat té el "deure" de
defensar els drets i les llibertats deis ciutadans i que no permetrà mai que siguin vulnerats i
trepitjats.
En defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans, més concretament a la llibertat d'expressió i
a la reunió pacífica, s'ha manifestat Amnistia Internacional, en referencia a la sentencia del
Tribunal Suprem que condemna els líders independentistes que van fer possible l'1-0 a penes
que van dels 9 als 13 anys de presó.
Amnistia Internacional, prestigiosa organització no partidista, s'ha posicionat en un informe
sobre el veredicte del Tribunal Suprem considerant "desproporcionada" la sentencia i demanant
la llibertat del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez.
El document d'Amnistia Internacional interpreta que les penes de presó dictades contra els dos
líders de la societat civil i els set membres del Govern català es basen "en la definició vaga del
delicte de sedició" i en la interpretació "massa general i perillosa" d'aquesta definició per part
del Tribunal Suprem. Això, apunten des de l'organització, comporta la criminalització d'actes
legítims de protesta.
Seguim sumant elements de pes per a l'argumentació dels que defensem les llibertats i els
drets civils, més enllà de l'opció independentista. Però l'Estat espanyol continua tractant de
resoldre des dels tribunals allò que s'ha de resoldre des de la política, a través del diàleg franc,
transparent i útil.
D'acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de \'Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.- Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i recolzar la
seva defensa de la llibertat d'expressió i el seu reclam de llibertat pels presos polítics.
Segon.- Rebutjar la persecució que des d'alguns estaments de l'Estat espanyol es perpetra
contra les més altes representacions del poble català, siguin els ajuntaments, el Govern, el
Parlament de Catalunya o, com en aquest cas, la Presidència de la Generalitat. El judici contra
el Molt Honorable President de la Generalitat no és només per un suposat delicte de
desobediència, sinó que ho és contra unes idees.
Tercer.- Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers
catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al normal
desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del diàleg,
però considerem que no tenim cap motiu per asseure'ns en cap taula fins que no rebem cap
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proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de llibertat del poble de Catalunya, així
com del seu benestar econòmic i social.
Fa l’explicació d’aquesta moció el regidor del grup de CONSTRUIM, l’Albert Bonet.
Després d’un debat, es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda denegar la
moció per tretze vots en contra: Dotze del PSC-CP i un de Ciutadans. Voten a favor els cinc
regidors de Construïm, un regidor d’ERC i un de Fem Poble.
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