MOCIÓ SOL·LICITANT LA DIMISSIÓ DEL MINISTRE DE L’INTERIOR EN FUNCIONS DEL
GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
El diari ‘Público’ ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en
funcions i diputat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso,
cap de l'Oficina Antifrau. Més recentment, el diari ‘El Periódico’ ha fet públics uns informes
policials on es confirma la existència d’una operació oculta del Ministeri de l’Interior amb el
comissari José Villarejo, quedant palès l’ús fraudulent dels recursos i les institucions
democràtiques així com la persecució dels poders de l'Estat, per a desacreditar
l’independentisme, contra determinades formacions polítiques i les idees que representen. Atès
que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els
descrits, propis d’estats totalitaris.
Atès que la utilització perversa dels recursos i instruments de l’Estat és inacceptable i es tracta
de la màxima expressió de la corrupció.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics de qualsevol Estat.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir
la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Que l’Ajuntament de l’Hospitalet exigeixi la dimissió del Ministre de l’Interior en funcions
Sr. Jorge Fernàndez Díaz, per fer un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i reprimir
ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet a les accions que tant el Parlament
de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i
demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país
lliure de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord al Govern espanyol, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i al Consell de Ciutat.

