MOCIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA

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 demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular,
exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat
d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de defensar
els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin vulnerats i trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un
suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees.
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública la
sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita com a
president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport als presos
polítics del balcó de la Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes, excepte
les derivades de l’acusació popular.

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’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.- Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de Catalunya, al seu
President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa.

Tercer.- Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels paràmetres de la
justícia europea.
Quart. - 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
proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de llibertat del poble de Catalunya, així
com del seu benestar econòmic i social.

