Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a la Junta de
Portaveus del 26 de maig de 2008

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell
EXPOSA QUE:
•

Durant la Festa Major de Terrassa del 2002, en el marc de les activitats
de l‘espai “Jove tu també pots...”, un grup d’unes trenta persones
participaren en una cercavila per demanar que es retiressin les banderes
espanyola i europea del balcó de l’Ajuntament. Després de varis intents
de despenjar les banderes, hi va haver una càrrega policial per impedir
l’acció, que va acabar amb set persones ferides sense que es produís cap
identificació ni detenció. Arrel d’aquests fets, l’Ajuntament va demanar
que s’obrís una investigació i mesos més tard dos joves terrassencs
rebien citacions judicials.

•

El 8 de setembre de 2004 es va realitzar el judici en què s’acusava als
dos joves terrassencs dels delictes d’ultratge a Espanya, atemptat a
l’autoritat i desordres públics, a partir de greus irregularitats:
En declaracions prèvies un agent va dir que li havien donat els noms dels
joves escrits en un paper.
La policia no va reconèixer cap de les persones acusades.
A les fotografies presentades no hi figuren els acusats.

•

El 22 de setembre de 2004, Enrique Rovira del Canto, titular del jutjat
penal número 2 de Terrassa, va sentenciar Francesc Argemí a 2 anys i 3
mesos de presó i 8 mesos de pena multa, i l’ altre jove a 1 any i 6 mesos
de presó, i 7 mesos de pena multa.

•

Davant d’aquesta sentència es va presentar un recurs d’apel·lació a
l’Audiència Provincial demanant l’absolució d’en Francesc Argemí.
L’1 d’Abril del 2005 la Secció Segona de l’Audiència Provincial, integrada
per Pedro Martín Garcia, Javier Arzúa Arrugaeta, José-Carlos Iglesias
Martín i Maria José Magaldi Paternostro, va ratificar la sentència del jutge
i ex-fiscal militar, Enrique Rovira del Canto, que condemnava a presó al
jove egarenc.

•

Tot i que en un primer moment l’Ajuntament de Terrassa s’havia
presentat com acusació particular, posteriorment la Junta de Portaveus
del consistori (a excepció del representant del PP) va decidir formular la
petició d’indult en favor d’en Francesc Argemí.
El passat mes de maig, el jutge Rovira del Canto, coneixedor de que la
petició d’indult ja estava tramitant-se, va aturar d’ingrés a presó basantse en què la condemna era inferior a 3 anys i es corria el risc
d’empresonar algú que posteriorment podria ser indultat.
Per altra banda, setmanes més tard, l’Audiència Provincial de Barcelona
va decidir acceptar revisar la seva resolució com a conseqüència de
l’incident de nul·litat presentat per la defensa.

•

El 22 de març del 2006, els advocats d’en Francesc Argemí van saber que
la petició d’indult havia estat denegada i el van citar al jutjat pels
següents motius:

-

Notificar la denegació de la petició d’indult per part del Ministeri de
Justícia.

-

Comunicar que havia finalitzat la suspensió de l’execució de la sentència
motivada per la petició de l’indult

-

Confirmar que continuava el procés per a executar la sentència de 2 anys
i 7 mesos de presó

-

Informar que disposava d’un termini de 7 dies per ingressar a presó
Així doncs, es va ratificar la sentència dictada pel jutge ex-militar Rovira
del Canto. La defensa va presentar un recurs al Tribunal Constitucional
que va aturar en aquell moment l’ingrés a presó d’en Francesc Argemí.

•

El 18 d’abril de 2008, els advocats d’en Francesc Argemí, reberen l’acta
de desestimació del recurs presentat davant el Tribunal Constitucional
espanyol en la que afirma “carece manifiestamente de contenido que
justifique una decisión sobre el fondo por parte del tribunal
constitucional”.

•

El 28 d’abril de 2008, Francesc Argemí va ser detingut i empresonat
sense avís als advocats i prescindint del tràmit de la citació prèvia.
Actualment es troba empresonat al Centre Penitenciari de Can Brians 2.

•

Aquest empresonament ha generat nombroses manifestacions de
reprovació per part d’amplis sectors socials i polítics de Catalunya davant
les irregularitats del procés, el caràcter polític de la sentència i la
desproporció entre els fets i la condemna.

Per tot l’exposat PROPOSA:
1. Demanar la posada en llibertat d’en Francesc Argemí que actualment es
troba sota privació de llibertat a la presó de Can Brians 2, en base una
decisió judicial tot i no haver-se pogut
provar les acusacions de
desordres i desobediència a l’autoritat.
2. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament vers els drets i llibertats
fonamentals inherents a tot individu en un estat democràtic i de dret,
mostrant un clar rebuig a que accions arbitràries i repressives d’aquest
tipus es tornin a repetir.
3. Instar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, perquè
estudiï d’immediat l’empresonament i es faci efectiva la revisió del cas
d’en Francesc Argemí.
4. Instar el Parlament espanyol a l’abolició del delicte d'ultratge a la
bandera espanyola.
5. Traslladar aquest acord al Departament de Justícia; a la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil; al Ministerio de
Justícia; al Parlament espanyol i a en Francesc Argemí.

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell
IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL

