Ajuntament d'Alcanar

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

951/2020

El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de maig / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció d'ERC de suport a Lluís Salvadó i resta de persones processades per l'1
d'octubre
Aquestes darreres setmanes hem constatat com la repressió de l’Estat no té
aturador, i una vegada més, gent diversa de les Terres de l’Ebre en patia les
conseqüències, de diversa manera i en diferents graus.
Així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat la instrucció i ha dictat
interlocutòria de processament contra el diputat al Parlament Lluís Salvadó pels
delictes de desobediència de l’1 d’octubre quan era secretari d’Hisenda de la
Generalitat de Catalunya. A la vegada que l’imposa una fiança de responsabilitat civil
de 1.635.000€. A més, també se l’obliga a personar-se mensualment al jutjat, la
retirada de passaport i la prohibició de sortir del país.
Aquestes i d’altres accions s’emmarquen dins d’una causa general de retallada de
drets polítics i socials, i llibertats que afecta al conjunt de la ciutadania i atempta
directament contra persones, com Lluís Salvadó, que sempre han actuat de manera
honesta d’acord amb la vocació de servei públic, la millora del benestar general i la
defensa de la llibertat.
Les actuacions judicials engegades arran de l’1 d’octubre mostren un us arbitrari de
la jhustícia espanyola amb el que es pretén criminalitzar idees polítiques legítimes i
pacífiques com comparteixen amplis sectors de la societat catalana, i que s’apleguen
sota el projecte cívic avalat a les urnes de forma reiterada.
La repressió no és cap solució perquè res aturarà ni farà renunciar a ningú de les
seves conviccions democràtiques. Per tant, cal treballar per acabar amb la repressió i
resoldre el conflicte polític des del diàleg i el reconeixement mutu.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Ciutadania, Cultura i Lleure, de
data 22/05/2020.
.../...

Ajuntament d'Alcanar
Davant d’aquests fets, el grup municipal d’Esquera Alcanar – Les Cases –
Alcanar-Platja proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcanar l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. EXPRESSAR el suport i solidaritat cap a Lluís Salvadó i la resta de
persones processades per l’1 d’octubre, així com a les seves famílies.
SEGON. DONAR SUPORT als actes que s’organitzin des d’aquest municipi en
solidaritat amb els represaliats
TERCER. TRASLLADAR aquesta acords a tots els grups del Parlament de
Catalunya.
.../...
El Ple d'aquest ajuntament aprova aquesta moció per 12 vots a favor (ERC-AM,
Junts, PSC-CP i CUP), amb 1 abstenció (Desperta't).
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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