Proposta d’acord de Junta de Portaveus de l’Ajuntament de
Terrassa per defensar la llibertat d’expressió en el òrgans
col·legiats i per evitar judicialització de la política.
REBUTJADA
Exposició de motius
La llibertat d’expressió de les persones és un dret fonamental recollit a l'article
19º de la Declaració Universal dels Drets Humans. La llibertat d'expressió és el
dret que té tota persona a expressar idees i opinions lliurement, i per tant sense
cap tipus de censura, coacció o intimidació. Altrament, la llibertat d'expressió és
un mitjà i alhora garantia per a la lliure difusió de les idees
En l’àmbit municipal i específicament en els ajuntaments, els òrgans col·legiats
i fonamentalment el Ple municipal, són els espais on els càrrecs electes, en
representació de la ciutadania tenen el dret i la responsabilitat d’aportar,
confrontar i debatre idees polítiques.
Per tant, aquests òrgans han de ser espais en els que les idees puguin ser
exposades i defensades amb absoluta llibertat i sempre de manera
respectuosa vers els altres.
L’exercici d’aquesta consideració, a part de defensar un dret fonamental,
representa un clar exemple de cara a la ciutadania, de com les institucions
públiques garanteixen els debats i els diferents posicionaments ideològics
dels/les regidors/es, dels diferents grups municipals, i per extensió de totes les
persones, de manera lliure sense que estiguin condicionats o intimidats per la
possibilitat de trobar-te amb una denúncia judicial.
Tanmateix, reconeixem, òbviament, el dret de tota persona que pugui sentir-se
calumniada per alguna de les intervencions realitzades al ple, a defensar-se
judicialment. No obstant, apostem, per practicar i esgotar totes vies possibles
vinculades al diàleg, l’escolta i la mediació abans d’arribar a la judicialització
dels conflictes.
D’acord amb el que hem descrit anteriorment, creiem que el conflicte en el que
es troba la regidora Maria Sirvent, s’hauria pogut evitar.
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ACORDS
Els diferents grups municipals de l’Ajuntament en comprometen a:
PRIMER. Defensar i reivindicar que el ple del nostre Ajuntament, així com tots
els òrgans col·legiats, siguin espais de debat en els que s’exerceixi la llibertat
d’expressió de tots els seus membres sense cap tipus de condicionament.
SEGON. Evitar, en tot allò que estigui a les nostres mans, la judicialització de la
política i, per tant, potenciar, promoure i defensar tots aquells mecanismes que
ho puguin evitar, apostant pel diàleg i la mediació en cas de que ens puguem
trobar conflictes que així ho requereixi.
TERCER. Donar suport a qualsevol del regidors/es que es puguin trobar en una
situació d’haver d’afrontar-se a una querella judicial per declaracions
realitzades en el ple municipal, en l’exercici de la seva llibertat i competències,
acceptant, que després d’explorar totes les vies de solució d’aquest possible
conflicte, la part afectada, pugui decidir continuar per la via judicial.

QUART. Traslladar aquest acord als diferents agents socials de la ciutat.
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