FÈLIX LARROSA PIQUÉ com portaveu de grup del PSC i AMADOR
MARQUÉS ATÉS com portaveu del grup d’Unitat d’Aran, sotmeten a la
consideració del Ple de la Diputació la següent

PROPOSTA ALTERNATIVA A FAVOR DEL RETORN AL DIÀLEG POLÍTIC I
L’ENTESA DINS EL MARC LEGAL DE L’ESTATUT I LA CONSTITUCIÓ
El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut són producte del
fracàs de la política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació
d’atzucac. La sentència ha d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una
nova etapa, de retorn a la legalitat i a les institucions. Tots i totes nosaltres,
com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del conjunt de la
ciutadania. Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada assolint
un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins la llei, com a elements
bàsics per a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat
civil que sempre ens han definit com a país. Una mostra d’això són els acords i
pactes transversals entre formacions polítiques diferents en molts dels nostres
governs municipals i supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys,
l’entesa i el treball conjunt en favor de la ciutadania.
Per tot l’esmentat, el Grup Socialista i el grup d’Unitat d’Aran proposem al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS :
1. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder
judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats
per la Constitució, amb les màximes garanties i total transparència. Tal i
com ha reconegut, en relació al judici, i ha recordat també l’associació
de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia.
2. Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi
ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de
reforma de la llei, el que garanteix la nostra llibertat enfront de
l’arbitrarietat del poder.
3. Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de Dret empara la
llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes
opinions, sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i
respecte.
4. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions
judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de
representar al conjunt de la ciutadania.
5. Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i
moviments- per assolir una situació de consens i de suma, a la que han

6.
7.

8.

9.

de sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques
representades al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles.
Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic
dels nostres municipis.
Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la
política per cercar solucions a un problema que és de naturalesa
eminentment política.
Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins
que no hi hagi el necessari consens per reformar-lo a través dels
mecanismes i les majories establerts.
Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les
Diputades, al Senat, als Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les
entitats municipalistes catalanes, a les principals entitats cívic-polítiques
catalanes, i a les entitats veïnals del nostre municipi.
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