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El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'acord amb el Régim de
Sessions Plenáries ¡ Normes de Funcionament del Ple, presenta al Ple d'aquesta
Corporació del proper 24 de novembre la segúent:

MOCÉ

DIALEG IJUSTíCIA

Catalunya está v¡v¡nt els darrers anys una forta crisi institucional amb conseqüéncies
económiques isocials que costaran molt de temps superar. La marxa de la seu social de
2.400 empreses, de les quals 1.000 també han canviat la seu fiscal, és un dels ind¡cadors
objectius d'aquesta situació, de la qual el més preocupant és, peró, la fractura en la
soc¡etat catalana.

L'origen més proper de la crisi cal situar-lo en la modificació de l'Estatut d'Autonomia per
la senténc¡a del TC sobre un text que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya, el
Congrés dels Diputats ¡ ratif¡cat en referéndum pel poble catalá.

La cr¡s¡ en els seus punts més álgids es man¡festa en les sessions del Parlament dels dies
6 i 7 de setembre, on es vulneren l'Estatut ¡ la Const¡tuc¡ó ¡, pertant, les institucions surten
del marc legal.

La crisi es manifesta, també, en la celebració del Referéndum de 1"1 d'octubre i en la
Declaració Unilateral d'lndependéncia del dia 27 d'octubre.

Com a conseqüéncia d'aquests fets, i després d'un període massa llarg de judicialització

de la política catalana sense l'impresc¡ndible diáleg polític, l'Audiénc¡a Nacional ordena la
presó del vicepresident ide vuit consellers de l'anterior Govern de la Generalitat.
Poster¡orment, el Tribunal Suprem ordena presó condic¡onal per a la presidenta del
Parlament de Catalunya ipart de la Mesa del Parlament que, afortunadament, són fora
de la presó, com un dels vuit consellers, després de complir amb les fiances fixades pel
jutge. Malauradament, el vicepresident iset consellers romanen en s¡tuac¡ó de presó
incondicional.

Per tot l'anterior, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a I'Ajuntament
de Lleida proposa al Ple l'aprovació dels següents

ACORDS

1. La relació de Catalunya amb la resta d'Espanya s'ha de basar en el d¡áleg, la
cooperació iun treball permanent al servei de la ciutadania, dins del marc que
s¡tuen les lleis de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
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2. Consrderem que hi ha actuacions que generen alarma social i no són
proporcionals a la causa ni a l'efecte que produeixen en la societat. En aquest
sent¡t, podem s¡tuar determinades accions policials del dia 1 d'octubre i la presó
incondicional de representants públics amb caire cautelar, sense senténcies
fermes.

Amb tot el respecte a l'Administració de Justícia ia la independéncia del Poder
Judicial, demanem que s'apliqui una solució que permet¡ la sortida de la presó del
vicepresident ide set consellers de l'anterior Govern de la Generalitat a¡xí com
dels máxims responsables de I'ANC i d'Ómnium Cultural.

Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat ial Poder
Judicial.

Lleida, 16 de novembre de 2017
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