MOCIÓ EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Atès que el passat 25 d’abril, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va citar a
declarar, en qualitat d’investigats a la Presidenta del Parlament i a diversos membres de la
Mesa del Parlament, per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació continuada.
Atès que el motiu de la citació de la Presidenta i els membres de la Mesa del Parlament és la
de donar tràmit a les propostes 37.713 i 37.714 relatives al procés constituent i a la
convocatòria d’un referèndum.
Atès que la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell i la Secretària primera
de la Mesa, Anna Simó van haver de comparèixer davant el TSJC el dia 8 de maig. El
Vicepresident primer Lluís Corominas i la Secretària quarta de la Mesa Ramona Barrufet ho
van fer el dia 12 de maig, i el Secretari tercer de la Mesa Joan Josep Nuet, el dia 23 de maig.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 23 de gener de 2013 la “Declaració de
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya”. Declaració que va ser suspesa pel
Tribunal Constitucional i que la Mesa del Parlament posteriorment va considerar vigent.
Atès que el Parlament de Catalunya, com a representant dels ciutadans d’aquest país, està
legitimat per poder tenir els debats i votar democràticament allò que cregui, amb plena llibertat
i sense coaccions.
Vista la incapacitat i la manca de voluntat del Govern espanyol per a resoldre
democràticament un tema de naturalesa política.
Vist que la judicialització de la política utilitzant els tribunals per a impedir el debat polític al
Parlament ha empobrit i malmès alguns dels fonaments del sistema democràtic.
Vist que citar com a investigats els representants del poble que, exercint el mandat rebut a les
urnes, faciliten aquest debat, és impropi d’un sistema democràtic, va contra el pluralisme
polític i, en conseqüència, esdevé inacceptable per a qualsevol demòcrata.
Atès que el Parlament és el lloc on els responsables electes han estat escollits per la
ciutadania per tal de defensar les seves idees, debatre-les i votar-les amb inviolable llibertat
política.
La investigació judicial no recau només sobre les persones citades a declarar, recau per
damunt de tot sobre la institució que representen: el Parlament de Catalunya que és la
representació democràtica del poble de Catalunya, sencer i amb tota la seva pluralitat, a totes
les forces parlamentàries en general i al conjunt de la ciutadania que representen.
A la Presidenta Forcadell i als membres de la Mesa del Parlament se’ls jutja per complir amb
el seu deure institucional, que no és altre que permetre i canalitzar el debat que ha estat
encomanat als representants polítics a través de les urnes.

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Donar suport incondicional a l’autogovern i la democràcia a Catalunya.
Segon.- Donar suport a la Presidenta i als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya,
al Parlament de Catalunya i al conjunt d’institucions d’autogovern del país davant els intents
judicials de sotmetre’ls i soscavar-ne les capacitats.
Tercer.- Refusar qualsevol intent de polititzar la justícia, judicialitzar la política, perseguir
càrrecs electes per les seves idees i manifestacions i restringir la llibertat d’expressió de la
ciutadania i la societat civil.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Parlament de
Catalunya, a la Presidència del Govern de l’Estat espanyol, a la Presidència del Congrés dels
Diputats, del Senat i del Parlament Europeu i al Tribunal Constitucional.

