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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA A DEBATRE EN EL PLE DE 

LA CORPORACIÓ 

Moció sobre la Decisió de retirar l’acta de diputat al President Quim Torra 

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar executar la 

inhabilitació del MHP Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la 

seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  

Davant d’aquest fet, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 4 de gener, una moció en la 

qual es rebutja la resolució de la Junta Electoral Central que acorda inhabilitar el MHP Quim 

Torra i que ratifica com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat de 

Catalunya al MHP. Aquesta resolució també reconeix com a únic marc jurídic aplicable a la 

presidència de la Generalitat la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 

Generalitat i el Govern i el Reglament del Parlament de Catalunya, denuncia una causa general 

contra l'independentisme i exigeix la fi de la repressió, el reconeixement del dret a 

l'autodeterminació del poble de Catalunya, l'amnistia pels presos i preses, el lliure retorn dels 

exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans 

i ciutadanes de Catalunya. 

Així mateix, el dia 23 de gener el Tribunal Suprem va acordar retirar al MHP l’acta de diputat fins 

que hi hagi una sentència ferma sobre la seva inhabilitació.  

En base a la decisió del Suprem, el 27 de gener, el secretari general del Parlament va donar 

instruccions als serveis de la cambra per “fer efectiva la pèrdua de la condició del diputat 

Joaquim Torra i Pla”. 

Finalment, la mesa del Parlament va acceptar formalment la retirada de l'escó a Torra, amb 

l'oposició de Junts x Catalunya. I, en aquest sentit, el president del Parlament Roger Torrent va 

comunicar en plenari al MHP Quim Torra que el seu vot no comptaria per tal de “garantir la 

validesa de totes les votacions adoptades al ple”. 

Els fets esdevinguts en les darreres setmanes deixen en evidència una crisi de drets, doncs el 

Parlament de Catalunya ha de garantir els drets i llibertats de tots els seus diputats i diputades, 

perquè només es pot garantir la sobirania del poble de Catalunya si es garanteixen els drets, les 

llibertats i la seguretat del seus representats democràticament elegits. 

Catalunya s’ha de governar sota l’estricta observança a tots els drets fonamentals dels ciutadans. 

Tots els drets, la llibertat d'expressió, el primer. I recordem que el MHP Quim Torra es troba en 

aquesta situació, per defensar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats públicament, 

amb una pancarta al balcó de la Generalitat. 

Quan el fons de la qüestió és la llibertat d’expressió no podem tolerar que es destitueixen 

diputats, alcaldes, consellers, presidents o tot aquell qui faci nosa.  

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords: 

 

Primer.- Donar el suport a les nostres institucions, en especial a la Presidència de la Generalitat 

i al Parlament de Catalunya i fer una crida a la seva defensa.  
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Segon.- Rebutjar la decisió de la Secretaria General del Parlament, emparada per la Mesa i la 

seva Presidència, de retirar l’acta de diputat del MHP Quim Torra.  

 

Tercer.- Instar a la Presidència del Parlament de Catalunya a revertir la decisió presa el passat 

dilluns 27 de gener i defensar la sobirania del Parlament retornant l’acta de diputat al Molt 

Honorable President Quim Torra. 

 

Quart.- Denunciar, un cop més, que existeix una causa general contra l’independentisme i 

contra l’exercici de drets fonamentals a Catalunya, i exigir la fi de la repressió, el reconeixement 

del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia pels presos i preses polítics i la 

plena garantia dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

Cinquè.- Donar suport a les iniciatives polítiques que prengui el MHP Quim Torra per poder fer 

valdre els seus drets legítims i continuar com a diputat electe de la cambra catalana.  

 

Sisè.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 


