
PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC,
ERC  i  CUP  EN  RELACIÓ  A  MOSTRAR  EL  NOSTRE  REBUIG  A  LA
REFORMA DE LLEI DEL PODER JUDICIAL, A PROPOSTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT

Atès que tant la Constitució com l’Estatut d’autonomia emparen la voluntat tant
de la ciutadania com de les institucions de contribuir a la defensa dels valors de
la pau i  del respecte a la vida, considerem de responsabilitat  compartida la
preservació de mecanismes que treballen per la protecció dels drets humans
més bàsics: el dret a la dignitat i a la justícia.

Atès que les violacions de drets humans constitueixen un estigma inesborrable
en la historia de la humanitat, sobretot quan involucren crims que, per la seva
crueltat, l’ofenen o la lesionen de manera greu. Per a superar-lo, les societats
han  tractat  de  dissenyar  mecanismes  que  evitin  la  seva  impunitat  i  que
permetin donar a les víctimes i als seus familiars tutela adequada. 

Les temptatives d’abordar seriosament la qüestió de la responsabilitat per crims
contra  la  humanitat  es  remunten,  principalment,  a  la  segona  postguerra
mundial. La tràgica experiència del nazisme va posar de manifest la necessitat
d’estipular un “mai  més” a l’extermini i  a la imposició sistemàtica de tractes
degradants i  inhumans per raons socials,  ètniques o nacionals,  o per altres
circumstàncies similars. Aquesta presa de consciencia es va materialitzar en la
conformació dels tribunals de Nüremberg, que van establir el principi de que hi
ha crims que no prescriuen ni admeten immunitat, amb independència de qui
siguin els seus autors i d’on els hagin comés. En aquest context, i per garantir
aquest principi de justícia universal protegit per la comunitat internacional, es va
aprovar a l’article 23 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 i la
ratificació,  per  part  del  Regne  d’Espanya,  de  diferents  convenis  i  tractats
internacionals. 

La detenció del  dictador  xilè  Augusto Pinochet  a  Londres per  violacions de
drets  humans  va  suposar  un  precedent  en  l’aplicació  d’aquest  principi.  No
obstant, el Partit Popular ha registrat recentment en el Congrés de Diputats una
proposta per impedir l’aplicació efectiva de la jurisdicció universal per part dels
tribunals espanyols.  La proposició  de llei  es desentén dels  compliment dels
compromisos amb els convenis internacionals subscrits i pot significar, de ser
aprovada, l’arxiu immediat de la investigació de tots els crims internacionals
–genocidi, tortures, etc- que no siguin de terrorisme en què l’acusat "no es trobi
en territori  espanyol".   Això ha succeït  tot  just  després de les pressions del
Govern  xinès  arran  de  l’ordre  de  detenció  dictada  per  l’Audiència  Nacional
sobre  l’anterior  cúpula  militar  pel  genocidi  perpetrat  contra  practicants  de
Falung Gong.  



La reforma de la Llei, que es serveix d’una via d’urgència de dubtosa legitimitat
formal, afectarà a una dotzena de investigacions obertes en la darrera dècada
per part de jutges espanyols. I  entre elles,  en concret,  la investigació dut a
terme  per  l’Audiència  Nacional  sobre  el  genocidi  ruandès  en  el  que  fou
assassinada Flors Sirera,  veïna de la  nostra localitat.  Amb aquesta decisió,
denunciada  per  diferents  associacions  judicials  i  per  organismes  de  drets
humans, considerem que es pot donar emparament a crims greus perpetrats
per genocides i torturadors i es consuma una severa reculada en la història de
la lluita contra la seva impunitat. 

Atès que la societat  catalana ha estat  precursora en la  defensa dels drets
humans  i  en  la  construcció  de  societats  en  pau  a  partir  del
reconeixement i reparació a les víctimes de qualsevol tipus de violència,
com demostra l’aprovació per unanimitat de la Llei de foment de la pau
al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, i l’aprovació al 2007
del la Llei del Memorial Democràtic.

La ciutadania catalana entén i treballa per la importància que té reescriure la
història pel què fa al reconeixement de les víctimes i com a forma de prevenció
de repetir les mateixes formes de barbàrie.

Atès que la ciutat de Manresa promou activitats de sensibilització i educació en
valors per construir societats basades en la justícia i els drets humans des de
diferents àmbits, però especialment des del Consell  Municipal de Solidaritat,
constituït  l’any  1995,  sent  un  dels  eixos  de  treball  principals  que  no  hi  ha
realment pau a les societats sense justícia.

El Consell, i especialment l’ONGD Inshuti, ha donat suport de forma continuada
a les propostes per promoure una reconciliació pacífica i el respecte als drets
humans a la zona dels Grans Llacs.

Atès que aquest Ajuntament ha donat suport a la Querella contra els implicats
en els assassinats de cooperants espanyols a Rwanda, entre ells la manresana
Flors Sirera com a símbol que cap crim contra la humanitat pot quedar impune,
més enllà de la situació de poder de qui el comet, i com a reparació als milions
de víctimes que van deixar la vida al conflicte dels Grans Llacs.

Atès  que no  cal  oblidar  també  que  la  jurisdicció  universal  ha  estat  una
important eina de persecució de delictes execrables que atempten directament
a les bases de l’estructura social i del seu desenvolupament, cal denunciar el
retrocés que representa que es sotmeti a condicionats la persecució de delictes
com el tràfic de persones, la corrupció de menors, la violència de gènere o el
tràfic  de  drogues.  Així  com  la  desaparició  de  la  capacitat  de  perseguir
internacionalment altres com els vinculats amb la prostitució, la corrupció de
persones discapacitades o la mutilació genital femenina.



ACORDEM I PROPOSEM

Al Ple  de l’Ajuntament  del  municipi  de Manresa l’adopció  dels  acords
següents:

1. Mostrar el rebuig explícit a la proposta de reforma de Llei Orgànica del
Poder  Judicial  i  la  incomprensió  d’una  iniciativa  que  deixa  més
vulnerables a les víctimes dels conflictes, en comptes d’augmentar-ne la
seva protecció.

2. Continuar donant suport a la causa de la Querella contra els implicats en
els  assassinats  de  cooperants  espanyols  a  Rwanda,  entre  ells  la
manresana Flors Sirera, acompanyant el procés per buscar el camí per
preservar el seu treball per la justícia i el seu valor simbòlic de denuncia
de crims contra la humanitat.

3. Traslladar aquesta moció:
• Al govern de la Generalitat 
• Al govern de l’estat espanyol 
• Al Consell general del poder judicial

4. Instar  els  organismes internacionals de defensa dels  drets humans a
mostrar  el  seu  rebuig  contra  tot  intent  de  legislació  que  quarti  els
instruments vigents de lluita contra la impunitat.
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