Ajuntament de Mataró

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GM DE CIU AMB
EL SUPORT DEL GM D’ERC-MES PER A L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL COMUNICAT EN OCASIÓ DEL
JUDICI EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), de la qual l’Ajuntament de
Mataró en forma part, incentiva als representants del món local a adherir-se al
comunicat signat pels expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament
en què demanen mesures alternatives a la privació de llibertat pels polítics catalans
acusats per l’1-O perquè puguin afrontar el judici amb totes les garanties legals.
Ens consta, malgrat no s’hagi informat als diferents grups municipals d’aquest
Consistori, que l’ACM ha fet arribar a tots els alcaldes i alcaldesses i presidents dels
consells comarcals de Catalunya un document d’adhesió al comunicat per demanar
la fi de la presó preventiva, ja que vulnera drets fonamentals de qualsevol acusat
com són la presumpció d’innocència i el dret a la defensa.
És per això, que el Grup Municipal de CiU posa a consideració de la Junta de
Portaveus el següent,
ACORD:
ÚNIC.- L’Ajuntament de Mataró s’adhereix al “COMUNICAT EN OCASIÓ DEL
JUDICI EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017” i a la petició realitzada pels
expresidents de la Generalitat Catalunya Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José
Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont, i dels presidents del Parlament de
Catalunya, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, i el Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, impulsor del comunicat, en ocasió de l’imminent inici de la vista oral
davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
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COMUNICAT EN OCASIÓ DEL JUDICI EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017
En ocasió de l'imminent inici de la vista oral davant la Sala Penal del Tribunal Suprem de
la causa del procés, els sotasignats formulem les consideracions següents:
1. La presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol que
no sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet, en
una pena anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el dret
a la llibertat individual i el dret a la presumpció d'innocència; contribueix, a més, a la
saturació els centres penitenciaris, i, finalment, pot entorpir el dret de defensa.
El dret de defensa és un dret fonamental en un estat de dret democràtic i qualsevol
persona acusada d'un il·lícit penal ha de poder comptar amb mitjans adequats per
exercir-lo de manera efectiva, incloent-hi les condicions materials adequades, molt en
especial durant la celebració del judici oral. Així ho ha manifestat en nombroses
ocasions el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, en la recent sentència
Alekhina i d'altres c. Rússia de 17 de juliol de 2018.
2. En la causa especial 20907/2017 nou persones es troben en situació de presó
provisional des de fa mesos, quatre d'elles des de fa més d'un any. El mes de juliol de
2018 van ser transferides a centres penitenciaris catalans, més propers a les seves
llars, cosa que també ha facilitat la preparació de la seva defensa jurídica.
Aviat hauran de ser traslladades a un o diversos centres penitenciaris a la Comunitat
Autònoma de Madrid. Qualsevol dels centres és a més d'una hora de distància de la
seu de l'Audiència Nacional i dels seus calabossos, on hauran de ser transferides en
vehicles policials de custòdia abans d'acudir cada dia a la sala de vistes del Tribunal
Suprem.
Si es manté la situació de privació de llibertat provisional d'aquestes persones es
produiran llargs trasllats al lloc de les vistes des de i cap al centre penitenciari i la seva
permanència en dependències judicials alienes al Tribunal Suprem. Tot això pot
dificultar el contacte continu amb els seus lletrats i limitar sense raó legal la seva
participació activa en la seva pròpia defensa, de manera que se’n restringeixi
innecessàriament aquest dret. Aquest trasllat diari s'efectuarà previsiblement durant
diversos mesos, la qual cosa significa una penositat innecessària afegida a les
finalitats de la presó provisional.
3. Apel·lem les autoritats competents perquè considerin, amb vista a la garantia del
dret de defensa i al degut procés, la disposició de mesures alternatives a la privació de
llibertat en centre penitenciari de les persones que actualment es troben en presó
provisional durant la celebració del judici que s'ha de substanciar en poques setmanes.
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