ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/10
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA AMB
URGÈNCIA
Sala Ple

Data :
10/12/2018
Horari : 20:00 a 20:20 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Lluís Borràs i Massaguer
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

Juan Antonio González Blanco

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
Regidor no adscrit
ICV-EUiA-E

Secretari

Observacions : Maria Deulofeu Garcia entra en el punt núm. 2 de l’ordre del dia.

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
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1.- Ratificació de la urgència
Per unanimitat dels dotze membres present es ratifica la urgència del ple.
------------------

-Maria Deulofeu Garcia s’incorpora a la sessió.
2.- Moció del PDeCAT: presos polítics - vaga de fam. Exp. 2018/2137
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Josep Rull han iniciat una vaga
de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l’accés al
Tribunal Europeu dels Drets.
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant d’en Jordi
Turull, d’en Jordi Sánchez, d’en Joaquim Forn i d’en Josep Rull com de la resta de presos
exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica.
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre
l’arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments
falsos, atemptat contra drets fonamentals, com la presumpció d’innocència o el dret a un procés
judicial amb garanties.
Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia
les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l’accés al TEDH. Tal com
han expressat en Jordi Turull i en Jordi Sánchez, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú,
sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una
resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim
Forn i Josep Rull d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal
Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara presentats
pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.
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Segon.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos polítics per tal
d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.
Tercer.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara presentats pels
presos polítics.
Quart.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i l’Oficina de
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat també d’aquesta
moció al Tribunal Constitucional.

Votació :
Per dotze vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA, PDeCAT, IDS-MES-IdSELVA i del
regidor no adscrit, i una abstenció d’ICV-EUiA-E, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
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