A l’atenció de Nùria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat

Els grups municipals CUP-Poble Actiu, ERC, CiU-PDeCAT i CanviemLH {ICV-EUIAPIRATES}

a

l’Ajuntament

de

l’Hospitalet

de

Llobregat,

davant

la

situació

d’excepcionalitat política, institucional, social i administrativa d’aquests dies a
Catalunya, donades les agressions a les institucions catalanes per part de l’aparell
jurídic i policial de l’Estat espanyol, volem denunciar la situació d’excepcionalitat
generada per l’aplicació per la porta del darrere de l’article 155 per part del PP, amb el
suport de C’s i del PSOE, i executada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Amb
aquest cop a la democràcia es vulneren drets civils fonamentals i s’ataca a la llibertat
política.

Per tots aquests motius, i sentint la veu del nostre poble, que demana que les
institucions que han votat, defensin els seus drets democràtics irrenunciables, de
llibertat d’expressió, reunió i opinió, els grups municipals sotasignats demanem a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat que mostri com a institució el seu rebuig a les
actuacions de repressió i atac a les institucions catalanes, i també la suspensió de tota
l’activitat municipal de la propera setmana.

Donada la convocatòria oficial del Ple municipal del dia 26 de setembre, i per tant
davant l’impossibilitat dins dels canals ordinaris de tramitar el seu endarreriment, els
grups municipals sotasignats sol·licitem a l’alcaldessa com a presidenta del Ple, i al
PSC, com partit polític a l’equip de Govern, que expressin la seva posició política
davant fets tan greus i decisius pel marc democràtic català amb la seva absència al
Ple municipal, tant en primera com en segona convocatòria, generant així una manca
de quòrum amb la resta de la oposició compromesa amb la defensa dels drets polítics i
civils a Catalunya.
Igualment, demanem l’endarreriment de la Mesa Permanent de Contractació
convocada el dia 26/09/2017 a les 9.00 hores i de la resta de convocatòries d’òrgans
municipals, com ara els consells de districte, mentre es mantingui aquesta situació
d’excepcionalitat a Catalunya.

El moment històric que estem vivint; i el marc de vulneració de drets fonamentals,
exigeixen el compromís de totes les institucions i òrgans de representació del nostre
territori i cal ser-hi al carrer per a defensar la llibertat.
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