
 

El grup municipal de MÉS per Algaida de l’Ajuntament d'Algaida, Pina i Randa presenta              

la següent moció per a què sigui debatuda i votada al proper ple municipal: 

MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ AL            

JUDICI DE L'1 D'OCTUBRE I EN DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS  

La sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre que condemna              

Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül           

Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa a elevades penes de presó i a Meritxell                

Borràs, Carles Mundó i Santi Vila a multes econòmiques i inhabilitació, no fa més que               

demostrar un judici molt polititzat i sense sentit que mai no s'hauria d'haver produït. El               

Govern espanyol lluny d'afrontar i solucionar per la via política un problema de base              

política, el judicialitza, l'agreuja encara més i posa de manifest, davant tota Europa i el               

món, el dècit democràtic a l'Estat espanyol i l'aval a la repressió judicial i policial als                

drets fonamentals. 

Actualment hi ha una gran preocupació per la reducció de la qualitat democràtica a              

l'Estat espanyol, per la repressió i el tractament de la dissidència política i per la               

judicialització sistemàtica de la política espanyola. La solució a la ferma demanda del             

dret d'autodeterminació d'un poble mai no serà la repressió ni la via judicial, sinó el               

diàleg, el pacte polític i el respecte als drets fonamentals de les persones i dels pobles. 

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple de L'Ajuntament               

d’Algaida adopta els següents acords: 

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal           

Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa del Procés de Catalunya. Una                

sentència judicial condemnatòria mai no serà la solució a un conicte polític. 

SEGON. Reclamar la llibertat i amnistia dels representants polítics i dels activistes            

culturals catalans empresonats o exiliats. 



 

TERCER. Instar el Govern de l'Estat espanyol a obrir de manera efectiva i urgent la via                

del diàleg per tal que s'articuli una solució política i democràtica al conicte polític entre               

l'Estat espanyol i Catalunya en el marc del respecte a la demanda del dret              

d'autodeterminació dels pobles. 

QUART. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, al Govern de les Illes Balears i              

al Parlament les Illes Balears 
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