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AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el
seu nom i representació exposa que en el plenari celebrat el passat 9 de maig
aquest  Grup  Municipal  va  formular  un  Prec  al  Govern  del  Districte  amb el
següent contingut: 

«Des  del  passat  16  d'octubre  en  que  Jordi  Cuixart  i  Jordi  Sànchez,  líders
d'Òmnium i de l'ANC respectivament, van ser empresonats preventivament per
un suposat  delicte  de sedició,  es va engegar una campanya de suport  als
presos polítics per al seu alliberament. 

Des  de  llavors  ja  hi  ha  nou  presos  polítics  catalans:  el  2  de  novembre,
l’Audiència  Nacional  decretava  presó  incondicional  per  al  vicepresident  del
Govern de Catalunya, Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn. El 23 de
març, el Tribunal Suprem decreta presó per Raül Romeva, Carme Forcadell,
Dolors  Bassa,  Jordi  Turull  i  Josep  Rull.  El  President  Puigdemont,  diversos
membres del Govern de la Generalitat i d'altres dirigents independentistes es
troben a l'exili per tal de garantir la seva llibertat i un tracte judicial just.

El novembre el Consistori de la ciutat -per decisió de la Junta de Portaveus- es
sumà a la campanya de denúncia i suport. Dies més tard, la Junta Electoral en
un acte clar de reconeixement implícit  de l'existència de presos polítics,  feu
retirar les pancartes dels edificis públics adduint que era propaganda electoral.

Passats els comicis, tant Casa Gran com la majoria de Seus dels Districtes
tornaven a lluir la pancarta de suport als presos polítics o -en el seu defecte-
una  pancarta  amb el  llaç  groc.  A data  d'avui,  tots  els  Districtes  llueixen  la
pancarta excepte el de Nou Barris,  contravenint no només l'acord de ciutat,
sinó també la sensibilitat majoritària d'aquest Consell del Districte.

D’acord  amb  el  que  estableixen  els  articles  54.1,  60.2,  64.3  i  101  del
Reglament Orgànic Municipal formula el següent prec:

Que el Districte de Nou Barris reposi al balcó de la seva Seu la pancarta amb
el símbol del llaç groc que ja hi lluïa, en mostra de solidaritat amb els presos
polítics i en reivindicació dels seus drets i de la seva posta en llibertat, de forma
permanent i fins que aquesta es faci efectiva.»
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Tenint en compte que aquest prec va ser respost per part del Govern amb el
compromís de tractar la qüestió en una Junta de Portaveus específica amb la
voluntat de cercar acords més amplis (sic) i d’acord amb el que estableixen els
articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:

DEMANDA DE SEGUIMENT

Per què no s'ha convocat encara aquesta Junta de Portaveus en compliment
del compromís adquirit per part del Govern del Districte? De quina manera es
pensa donar compliment al compromís adquirit per part del Govern del Districte
i, personalment, per la Regidora del Districte? 

Joaquim Sangrà i Morer
Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 26 de juny de 2018


