M. Reis Oliveras Trullols, secretària accidental de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 20 de desembre
de 2018, aprovà, per majoria absoluta, la declaració institucional següent

“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en
suport als presos polítics i la mesura de vaga de fam com a denúncia al bloqueig
que el Tribunal Constitucional està imposant a l’accés al Tribunal Europeu dels
Drets Humans
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull han iniciat
una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està
imposant a l’accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant
d’en Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull com de la resta de presos i
exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica.
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre
l’arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb
arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció
d’innocència o el dret a un procés judicial amb garanties.
Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que
denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l’accés al
TEDH. Tal com han expressat els presos polítics en vaga de fam, aquesta acció
pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es
busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó
demanar que es respectin els seus drets.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi
Turull, Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del
Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos
d’empara presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als
Tribunals Europeus i Internacionals.
SEGON.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels presos polítics per
tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.
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TERCER.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui el més aviat possible els
recursos d’empara presentats pels presos polítics.
QUART.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia
Internacional, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH), així com també, al Tribunal Constitucional.
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CINQUÈ .- Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa
l’Ajuntament com són la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i
Facebook.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera que
se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
03/01/2019
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OLIVERAS TRULLOLS, MARIA REIS
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