El Grup Municipal de CRIDA PER LLEIDA – CUP, d’acord amb el que disposa el
Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple
d’aquesta Corporació del dia 1 d’abril de 2016 la següent

MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’ANUL-LAR
LA SENTÈNCIA EXCULPATÒRIA DE L’AUDIÈNCIA PELS FETS DE 15-J DE 2011

El passat 17 de març el Tribunal Suprem va anul·lar l’absolució dels ciutadans i de les
ciutadanes que el juny de 2011 van encerclar el Parlament en el marc de la
mobilització contra els primers pressuposts antisocials del govern d’Artur Mas, que
havia dictat l’Audiència espanyola.
Atès que aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència exculpatòria
implica la condemna a vuit d’aquestes ciutadanes a vuit anys de presó. Cal recordar
que les anul·lacions de sentències absolutòries només es poden fer mitjançant la
repetició del judici, condició indispensable per no vulnerar la llei i que malauradament
no s'ha respectat.
El nostre Ajuntament considera que aquesta sentència s’emmarca dins d’una
campanya profunda de criminalització dels moviments socials que protesten contra
l’ofensiva retalladora de drets i llibertats com hem pogut comprovar en d’altres casos.
Al nostre entendre, l’acció d’encerclar el Parlament va suposar un símbol de protesta
política davant dels responsables de la crisi, i de denúncia democràtica, perquè en
moltes ocasions els governs estan al servei d’aquests abusos, i d’esquenes al poble i
inclús als compromisos electorals que havien pres.
L’acció no pretenia que el Parlament no actués, com diu la sentència, ans al contrari, la
protesta reclamava sobirania real, volia impedir que el parlament es converteixi en mer
instrument del poder econòmic i financer.
Per tot això, el grup municipal de la Crida per Lleida - CUP proposa a l’Ajuntament de
Lleida, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Lleida condemna la decisió del Tribunal Suprem i demanar
la seva rectificació immediata.
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a condemnar la decisió del Tribunal
Suprem i demanar la serva rectificació immediata.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a les persones implicades i les seves famílies,
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Departament de

Presidència, al Ministerio de Justicia del Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.
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