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Exp.: 2019005573 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4042331 W0IFM-NCVMV-FQ2VO 55FE68450425CBBEACA89C2783D0AD240CF34CD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar
la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha desestimat per unanimitat dels membres de
fet el següent acord:
"El 30 d'octubre de 2017 el Fiscal General de l'Estat va interposar una querella
contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol
Junqueras, la resta del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament com
l'expresidenta Carme Forcadell i altres dirigents independentistes, que
amb les
seves decisions i actes durant els últims anys van propiciar una crisi institucional
sense precedents a Espanya que va culminar amb una declaració unilateral
d'independència de Catalunya, sense cap tipus d'efectivitat i realitzada amb un total
menyspreu a la nostra Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el principi de
sobirania nacional. Aquestes decisions i actes van comportar per a aquestes
persones el processament per delictes d'especial gravetat com la rebel·lió, la
malversació de diners públics o la desobediència.
Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques,
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal
adoptades pel jutge instructor de la causa o fins i tot favorables a la concessió de
futurs indults en el cas de que es dicti una sentència condemnatòria contra els
processats, comprometen greument el principi d'independència del Poder Judicial a
l'advertir d'una possible no execució de les sentències en funció de les estratègies
polítiques més favorables a alguns interessos partidistes.
Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus de penediment pels
fets pels quals se´ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur
en el cas de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap
responsabilitat ni culpabilitat i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la
possibilitat de suprimir o retallar les penes que dictin els tribunals competents.
Tots els ciutadans i ciutatadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i
desamparats davant d'aquesta situació, fent evident que determinats dirigents
polítics que han mostrat un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la
convivència es vegin lliures de tota responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del
principi d'igualtat davant la llei.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
l'Ajuntament de Girona proposa l'adopció dels següents acords:

1.Manifestar que la utilització de l'indult per motius de conveniència política
comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com per
a aquells que els concedeixen.
2.Considerar el principi d'igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l'Estat social i
democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix eliminar
qualsevol indici d'impunitat en el comportament dels responsables polítics, els quals
han estat responsables del cop contra la nostra democràcia, amb un manifest
menyspreu a la nostra Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
el principi de sobirania nacional.
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3.Rebutjar la concessió de l'indult o de qualsevol altre mesura que suposi un
privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per part
dels independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en el cas de
produir-se una sentència condemnatòria.
4.Traslladar aquest acord al President del Govern d'Espanya, als membres del
Govern d'Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats. "
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 14 de febrer de 2019
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