MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD
MUNICIPAL i ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR - AMUNT DE REBUIG A LA
DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal, Alternativa d’Unitat
Popular - AMUNT, amb el suport del partit Junts per Catalunya i altres que s’hi puguin
sumar, rebutgem de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després
d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i se situa per damunt de la
democràcia.
El President de la Generalitat ha estat inhabilitat durant un any i mig per uns fets que no
constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió, amb una
sentència que es deriva de la instrumentalització política de les institucions de l’Estat, com
en aquest cas la Junta Electoral Central.
Davant una justícia que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de
forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i
mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Pels motius exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí d’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Reiterar els suport a la democràcia en un estat que garanteixi la separació de
poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.
SEGON. Mostrar el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
TERCER. Condemnar la repressió contra el moviment independentista. S’està produint
una persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als
ajuntaments i també en una persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu
desacord amb aquest model d’estat obsolet i que ha optat per defensar, de forma
legítima, la República Catalana.
QUART. Demanar una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri
l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una
justícia que respecti la separació de poders.

CINQUÈ. Instar l’Ajuntament de Rubí a rebutjar la sentència del Tribunal Suprem que
inhabilita al 131è. president de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, expressar la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar
des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i
dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
SISÈ. Demanar el màxim respecte per les institucions catalanes i per qui les representa
democràticament.
SETÈ. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al
Parlament Europeu.
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