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Exp.: 1680/2016
Josep Maria Amorós Bosch, Secretari accidental de l'Ajuntament de Parets del Vallès,
CERTIFICO:
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets del Vallès en data 11 de maig
de 2016 ha adoptat l'acord següent:
«Moció per donar suport als condemnats pels fets relacionats amb el cas
d'aturem el Parlament, presentada pel grup municipal Sumem Parets (Exp.
1680/2016).
El passat 17 de març el Tribunal Suprem va anul·lar I'absolució dels ciutadans que el
juny de 2011 van encerclar el Parlament en el marc de la mobilització contra els
pressupostos antisocials del govern d'Artur Mas, que havia dictat l'Audiència Nacional
espanyola. Aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentencia exculpatòria
implica la condemna a vuit d'aquests ciutadans a 3 anys de presó.

L'acció d'encerclar el Parlament va suposar I'exercici del dret a la protesta davant dels
responsables de la crisi, i de denúncia democràtica dels incompliments electorals
presos pels governants.
La protesta situava al Parlament al centre de la discussió política intentant evitar que
es converteixi en un mer executor dels dictats de la Troika i institucions no triades
democràticament.
Tenint en compte tot l'exposat, la Junta de Portaveus, amb el vot favorable dels
grups municipals PSC-CP, Sumem Parets, Ara Parets-ERC, i NOPP, i amb el vot
en contra de CiU i Ciutadans, ACORDA:
1. Mostrar la disconformitat amb la decisió del Tribunal Suprem per considerar
desproporcionada la pena d'ingrés a la presó.
2. 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 Justícia del Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.»
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, amb reserva
del que resulti del text definitiu de l’acta, segons el que permet l’article 206 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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Aquesta resolució s'emmarca dins d'una campanya profunda de criminalització dels
moviments socials i dissidència política utilitzant el dret penal com punta de Ilança per
limitar I'ús del carrer com espai legítim i democràtic de protesta.

