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Els grups municipals de Junts per Catalunya Lleida, Esquerra RepublBifr§Clde Gatalun ya.4lt-,:Lli;t

- AM i Comú de Lleida, d'acord amb el que disposa el Régim de Sessions Plenáries i

Normes de Funcionament del Ple, presenten al PLE d'aquesta Corporació del mes de
novembre de 2019 la següent

MOCIó DE REBUIG A LA SENTENCN DE T1.O I DE CONDEMNA DE IA VIOLENC¡A

DURANT LES PROTESTES CIUTADANES DE REBU¡G A LA SENTENOA

La senténcia del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics de

l'independentisme suposa una profunda regressió en matéria de drets i llibertats, no

només per a Catalunya, sinó per a tot l'Estat espanyol.

La senténcia no només condemna a penes elevadíssimes de presó a 12 homes i dones

de pau per haver organitzat i promogut la celebració d'un referéndum, sinó que tindrá

com a conseqüéncia una severa limitació de l'exercici dels drets fonamentals i la

criminalització de la dissidéncia política.

Som davant una situació d'excepcionalitat democrática provocada per la citada

senténcia i els intents de censura a les institucions democrátiques catalanes

promoguts pelTribunal Constitucional, i constatem que aquests fets constitueixen una

violació flagrant dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en el

nostre ordenament jurídic i en els instruments i pactes internacionals en matéria de

drets humans i de drets civils i polítics.

Per tots aquests motius, els grups sotasignats proposen al Ple de l'Ajuntament de

l'adopció dels següents

ACORDS

PR¡MER.- L'Ajuntament de Lleida afirma el carácter estrictament cívic i no violent del

moviment independentista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions

dutes a terme durant la darrera década. La violéncia no ens representa en cap cas, i

condemnem qualsevoltipus de violéncia aixícom condemnem l'ús de la violéncia com

a forma de resolució de conflictes.

SEGON.- L'Ajuntament de Lleida encomana a la Comissió de l'1-O, en l'ámbit de les

seves competéncies, l'estudi de les actuacions policials efectuades durant les

protestes i manifestacions contra la senténcia a les preses i presos polítics a la ciutat

de Lleida. Així mateix, la Comissió de l'L-O es posa a la disposició dels ciutadans i

ciutadanes de la ciutat de Lleida que han patit l'evident brutalitat policial i en fará els

informes i gestions pert¡nents.
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TERCER.- L'Ajuntament de Lleida adverteix que la senténcia estableix un precedent

inacceptable a partir del qual totes les formes de protesta, com per exemple l'aturada

d'un desnonament, l'ocupació d'un CAP o el tall d'un carrer per una manifestació,

podrien convertir-se en delicte de sedició.

QUART.- L'Ajuntament de Lleida denuncia que l'Estat está imposant la criminalització

generalitzada de la dissidéncia política, perseguint amb penes de presó l'exercici del

dret a Ia llibertat d'expressió, d'opinió i de manifestació, tal com es demostra amb

múltiples casos de cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel dret a l'habitatge

de diferents llocs de l'Estat.

CINQUE.- L'Ajuntament de Lleida reitera que el conflicte entre Catalunya i l'Estat és

de naturalesa política i que, per tant, no es resoldrá mitjangant els tribunals. Ni la

ciutadania d'aquest país ni les majories democrátiques renunciaran a les seves

conviccions per més repressió que hi hagi.

SISÉ.- L'Ajuntament de Lleida reivindica el dret de tots els cárrecs escollits

democráticament a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la

ciutadania, inclosos el dret a l'autodeterminació, la monarquia o la sobirania.

SETE.- L'Ajuntament de Lleida insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a

promoure les iniciatives polítiques, socials i institucionals que siguin necessáries en

l'ámbit nacional, estatal i internacional, per aconseguir una solució democrática al

conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.

VU[E.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,

als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a

Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) a

l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la lndependéncia.
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Lleida, a 19 de novembre de 2019


