
 

 

 

 

  
  

MOCIÓ D'ERC-MD DE SUPORT A LLUÍS SALVADÓ I RESTA DE 
PROCESSATS PER L’1 D’OCTUBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-MD en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Aquestes darreres setmanes hem constatat com la repressió de l’Estat no té 
aturador, i una vegada més, gent diversa de les Terres de l’Ebre en patia les 
conseqüències, de diversa manera i en diferents graus. 
 
Així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat la instrucció i ha 
dictat interlocutòria de processament contra el diputat al Parlament Lluís 
Salvadó pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació 
de secrets per la seva participació en l'organització de l'1 d’octubre quan era 
secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya. A la vegada se l‘imposa una 
fiança de responsabilitat civil de 1.635.000€ . A més també se l’obliga a 
personar-se mensualment al jutjat, la retirada de passaport i la prohibició de 
sortir de país.  
 
Aquesta i d’altres accions s’emmarquen dins d’una causa general de retallada 
de drets polítics i socials, i llibertats, que afecta al conjunt de la ciutadania i 
atempta directament contra persones, com Lluís Salvadó, que sempre han 
actuat de manera honesta d’acord amb la vocació de servei públic, la millora 
del benestar general i la defensa de la llibertat. 
 
Les actuacions judicials engegades arran de l’1 d’octubre mostren un ús 
arbitrari de la justícia espanyola amb el que es pretén criminalitzar idees 
polítiques legítimes i pacífiques que comparteixen amplis sectors de la societat 
catalana, i que s’apleguen sota un projecte cívic avalat a les urnes de forma 
reiterada. 
 
La repressió no és cap solució perquè res aturarà ni farà renunciar a ningú de 
les seves conviccions democràtiques. Per tant cal treballar per acabar amb la 
repressió i resoldre el conflicte polític des del diàleg i el reconeixement mutu. 
 
Davant d’aquests fets el Grup municipal d’ERC-MD a Deltebre proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Expressar el suport i solidaritat cap a Lluís Salvadó i la resta de 
processats per l’1 d’octubre, així com a les seves famílies. 



 

 

 
SEGON.- Donar suport als actes que s’organitzin des d’aquest municipi en 
solidaritat amb els represaliats  . 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords a tots els grups del Parlament de 
Catalunya. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, 3 de març de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup 

municipal  d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més Deltebre a l’Ajuntament 

de Deltebre.” 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),  
Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa 
Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM) i Juan 
Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-
CP), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-
ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

 

 

 


