MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) EN DEFENSA DELS
DRETS CIVILS I POLÍTICS I PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les recents decisions del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol contra membres
del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l'antiga mesa del Parlament de
Catalunya, contra dirigents dels partits polítics independentistes i entitats de la
societat civil organitzada representen una clara vulneració dels drets i les
llibertats polítiques. Des de fa mesos algunes d'aquestes persones romanen
injustament a les presons d'Estremera, Alcalá meco i Soto del Real de manera
preventiva sense haver-se realitzat el judici així com també a l'exili, i d'altres
sovint s'han vist obligats a renunciar al seu escó per pressions judicials.
Rebutgem la persecució ideològica i política que des de les instàncies judicials i
governamentals de l'Estat espanyol s'està portant a terme contra
l'independentisme i els seus representants electes vulnerant la llibertat
ideològica i de participació política. Denunciem l'empresonament injust d'Oriol
Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i a l'exili forçós de
Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Anna Gabriel, s'hi ha afegit l'ingrés de nou a presó de Carme Forcadell, Dolors
Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, i l'exili forçós de Marta Rovira.
Lamentem la notícia de la detenció i empresonament recent del MHP de la
Generalitat de Catalunya en Carles Puigdemont i Casamajó per part de les
autoritats alemanes i apel·lem a la independència del poder judicial per fer
justícia.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Exigir la posada en llibertat immediata de les preses i presos polítics:
Raül Romeva, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Jordi
Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

SEGON.- Exigir garanties de respecte absolut als drets polítics, ciutadans i
humans de Marta Rovira, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín,
Lluís Puig, Meritxell Serret, i Anna Gabriel sense veure’s sotmesos a cap judici
pel seu lliure exercici polític.
TERCER.- Defensar la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i
denunciar la intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota
la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris.
QUART.- Insistir en la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades
escollits democràticament, així com dels representats de la societat civil i els
membres del Govern i denunciem altre cop la vulneració de drets civils,
fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya.
CINQUÈ.- Fer una crida als demòcrates de Catalunya, als demòcrates dels
Països Catalans i de la resta de nacions de l'Estat espanyol i també d'Europa a
mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa
dels drets civils i polítics.
SISÈ.- Instar al teixit associatiu a defensar els drets fonamentals, civils, polítics,
la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Prendre el compromís que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no
assistirà als actes on assisteixin càrrecs del Govern de l’Estat espanyol ja
siguin organitzats per aquests o per tercers. Tampoc convidarà a cap acte
institucional a cap d’aquests càrrecs mentre no canviï la situació
d’empresonament dels presos polítics.
VUITÈ.- Encoratjar a fer les gestions que siguin necessàries per invocar l'article
7 del tractat de la Unió Europea on s´afirma rotundament que si els drets
democràtics perillessin en una àrea de jurisdicció estrictament estatal --la
constitució pròpia en fóra el cas paradigmàtic--, la Unió Europea tindria
l'obligació d'intervenir-hi, ja que és aquesta mateixa U.E la que té l'obligació de
defensar els drets i els valors democràtics si un estat membre amenaça de
violar-los.
NOVÈ.- Donar suport a la crida d’unitat del Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, i també a la plataforma “Espai
Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de
la ciutadania”.

DESÈ.- Comunicar els presents acords al Parlament de Catalunya, a l’Oficina
del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU
per als Dret Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i al teixit
associatiu.

Sant Cugat del Vallès, 04 d’abril de 2018

