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Gironès).

CERTIFICO:
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4.1.. Assumpte:

Pere Lluís Garcia i Palou

Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes
Identificació de l’expedient:
1032-2019-76
Fets i fonaments de Dret:
Les detencions del 16 de gener de setze independentistes entre les quals els alcaldes
de Verges, Ignasi Sabater, i Celrà, Dani Cornellà, periodistes i membres dels CDR per
part dels cossos de seguretat de l’Estat són inadmissibles, sense mandat judicial,
arbitràries i alimenten la causa contra l’independentisme que fa més d’un any i mig que
vivim. Amb accions arbitràries com aquesta, des de l’Estat espanyol es vol atemorir,
coartar el dret a protesta i la llibertat de la ciutadania de Catalunya a protestar
pacíficament i a implicar-se en un moviment pacífic, democràtic i polític com és
l’independentisme.
Les detencions formen part de la causa general contra l’independentisme i intenten
criminalitzar un moviment pacífic i democràtic. Es tracta d’una operació d’estat que ja
ha generat centenars d’investigats i que té l’objectiu de criminalitzar un moviment
polític pacífic. Pràctiques com la repressió d’una opció política són inadmissibles,
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Que, el Ple de l’Ajuntament de Bescanó, en sessió Ordinària de data 28 de
gener de 2019, va prendre l’acord que, transcrit de l’acta inicial de la sessió i
sense perjudici del que pugui resultar de la seva aprovació, diu el següent:
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afebleixen la democràcia i vulneren els drets de les persones. D’altra banda, la reacció
cívica i les mobilitzacions en resposta a les detencions arbitràries demostren que la
societat no renunciarà al dret a l’autodeterminació.
És evident que estem davant d’una intensificació de la repressió contra
l’independentisme i de vulneració de drets, i que és imprescindible que el govern de
l’Estat acabi la via repressiva i plantegi una proposta política en una taula de diàleg
amb una solució democràtica. També és imprescindible que es depurin
responsabilitats i es donin explicacions immediates per part dels responsables polítics
davant d’aquests fets tan greus.

Pere Lluís Garcia i Palou

Primer.- MANIFESTEM el suport i la solidaritat d’aquest Ajuntament als alcaldes,
periodistes i activistes detinguts sense mandat judicial per part dels cossos de
seguretat de l’Estat per les seves idees polítiques, així com als electes locals
encausats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista.
Segon.- EXIGIM que no es produeixin noves detencions injustificades i improcedents
per part dels cossos de seguretat de l’Estat i que cessi la vulneració de drets per la via
repressiva.
Tercer.- DEMANEM que de manera immediata compareguin la delegada del govern
de l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, i del ministre de l’Interior, Fernando GrandeMarlaska, perquè depurin les responsabilitats sobre aquestes detencions a
independentistes realitzades sense mandat judicial i manifestem el nostre suport a les
iniciatives que pretenguin esclarir els fets.
Quart.- MANIFESTAR el suport a la denúncia presentada per la Generalitat de
Catalunya contra l’actuació dels cossos de seguretat de l’Estat i en defensa dels drets
de la ciutadania i l’exercici de les seves llibertats.
Quart.- COMUNICAR aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes i a la delegació del govern de l’Estat a Catalunya.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i de CIU a l’Ajuntament de
BESCANÓ proposen d’adopció dels següents ACORDS:
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Pere Lluís Garcia i Palou
Anna Maria Linares Bravo

Vist i plau.
L’Alcalde

La Secretària.

Pere Lluís Garcia Palou
Bescanó, a data de la signatura digital
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I perquè així consti, signo el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del
Senyor Alcalde.
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