Declaració del president de la Generalitat davant la decisió
del Tribunal Suprem de no admetre el recurs cautelaríssim
contra la decisió de la JEC
Palau de la Generalitat, 10 de gener de 2020

Davant la decisió del Tribunal Suprem, de no paralitzar la decisió de la Junta Electoral
Central de privar-me del meu escó de diputat, ens hem reunit amb el president Torrent,
el vice-president Costa, el secretari Eusebi Campdepedrós i la secretària Rut Ribas,
així com amb representants dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya,
Esquerra Republicana i la CUP, i ara mateix també amb el Govern de Catalunya, per
refusar aquest nou atac i manifestar que:
1. Sóc diputat del Parlament i president de Catalunya, tal i com es va votar el dia
4 de gener en sessió plenària.
2. El Parlament de Catalunya és el representat de la sobirania del poble de
Catalunya i l’únic que pot decidir qui perd la condició de diputat, a través dels
mecanismes que estableix el seu Reglament. Igualment, l’únic marc jurídic
aplicable a l’hora d’escollir i cessar la presidència de la Generalitat és el que
estableixen el Reglament del Parlament de Catalunya, la Llei de la Presidència
de la Generalitat i el Govern i l’Estatut.
3. La decisió del Tribunal Suprem és una nova vulneració greu i inacceptable de
la sobirania del Parlament de Catalunya que va ratificar, en la sessió plenària
del passat 4 de gener, la meva condició de diputat i de president de Catalunya.
És un atac sense precedents als drets fonamentals d’un càrrec electe i a la
voluntat política expressada pel nostre poble. És una nova i greu irregularitat
democràtica.
4. No reconeixem els efectes que pugui tenir aquesta resolució, que no és més
que un cop d’estat a la sobirania del Parlament de Catalunya i un intent d’alterar
per vies irregulars la voluntat política dels catalans.
5. En la resolució aprovada en sessió del passat 4 de gener, el ple del Parlament
de Catalunya es va comprometre a garantir que el Reglament del Parlament
prevaldrà davant d’aquesta nova ingerència irregular en la sobirania de la
Cambra. És necessari que es prenguin les mesures oportunes per protegir la
màxima institució del país, que és la presidència de la Generalitat, i defensar la
resta d’institucions i el respecte als ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Ahir
es va denegar el dret d’eurodiputat a Oriol Junqueras, s’imposen fiances de
llibertat a independentistes empresonats sense raó durant mesos, el Tribunal
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de Comptes anuncia que inicia el procés d’embargament que afecta també un
diputat del Parlament, i es posa en marxa el procediment de suplicatori contra
el president Puigdemont i el conseller Comín, en la seva condició
d’eurodiputats. Tota aquesta repressió política ha de finalitzar de manera
immediata.
6. Igualment, es tracta d’un nou episodi d’aquesta causa general contra
l’independentisme, que manté causes obertes contra els membres de la Mesa
del Parlament de Catalunya, contra alcaldes i alcaldesses, així com milers de
ciutadans i ciutadanes represaliades per haver exercit els seus drets civils i
polítics davant aquesta onada de vulneració de drets i llibertats.
7. Reiterem l’exigència de posar fi a la repressió, el reconeixement del dret
d’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia pels presos i preses, el
lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels
drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

