ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL
MINISTRE DE L’INTERIOR EN FUNCIONS, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
APROVAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Cap institució democràtica pot restar impassible davant fets tan greus com les
gravacions fetes públiques per la premsa aquests dies on es constata la relació
mantinguda per l’actual ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, amb el cap de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, per utilitzar els mecanismes de
control públic per intentar acusar de corrupció a les forces polítiques que legítimament
defensen la Independència de Catalunya.
Gravacions que, finalment, atorguen proves determinants sobre la figura repetidament
qüestionada de Fernàndez Díaz al capdavant del Ministeri de l’Interior i els esforços
tenaços del govern espanyol per intentar desacreditar el procés social i democràtic
engegat a Catalunya per assolir la plena sobirania. Uns esforços que, segons el mateix
ministre en les citades gravacions, el president del govern i candidat del Partit Popular,
Mariano Rajoy, coneixia.
Un Ministre de l’Interior que, no ho oblidem, ha menystingut les funcions més bàsiques
d’un estat de dret al negar qualsevol investigació interna respecte informes falsos
d’unitats policials publicitats en plena campanya electoral o s’ha negat reiteradament a
facilitar informació per esclarir l’utilització de fons públics en la creació des de l’any
2012 d’una unitat secreta de la policia exclusivament dedicada a cercar indicis de
corrupció vinculats a dirigents polítics catalans o membres del seu entorn.
Informacions i, des d’ara proves, que apunten a l’atac d’un estat contra un procés
polític legítim.
És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de Terrassa adopta els següents
ACORDS
Primer - Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Terrassa reclamen la
immediata dimissió del Ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz.
Segon – Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Terrassa reclamaran a
les seves respectives forces polítiques que es presentin a les eleccions generals
espanyoles un compromís per què, en cas d’arribar a governar en la pròxima
legislatura, s’obri una investigació interna al Ministeri de l’Interior sobre la utilització
política de les forces i cossos de seguretat de l’estat i els serveis d’investigació, així
com la dissolució de qualsevol unitat o programa de govern destinat a atacar a altres
formacions polítiques.

