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La JEC deixa fins divendres perquè
Torra tradueixi el recurs contra
l'ordre de retirar els llaços
La Junta Electoral Central avisa que si no s'envia el nou recurs abans de les
14.00 hores el tindrà com a "no presentat"

Pancarta a favor de la llibertat de l'expressió al Palau de la Generalitat | Adrià Costa

La Junta Electoral Central (JEC) ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Quim Torra,
que tradueixi al castellà el recurs en el qual demana la suspensió de l'ordre de despenjar llaços
grocs
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188496/govern/demana/suspendre/ordre/junta/electoral/retirar
/llacos/grocs) , estelades i cartells relacionats amb els independentistes presos dels edificis
públics de la Generalitat. Si no ho fa abans de les 14.00 hores de divendres, ha avisat que no el
tindrà en compte i el tindrà com a "no presentat".
En el recurs de reposició, Torra reprodueix els arguments del mateix recurs que ja va presentar la
setmana passada a la mateixa JEC sobre la denúncia presentada per Cs que demanava retirar
el llaç groc del Palau de la Generalitat.
En l'escrit es fa constar que la setmana passada ja es va retirar la pancarta a favor dels presos
que hi havia al Palau, després que el TSJC ho ordenés als Mossos d'Esquadra per donar
compliment a una mesura cautelar fruit d'un recurs de la plataforma Impulso Ciudadano.
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Per al president, "la campanya electoral no exclou la difusió d'altres missatges de signe polític" i "la
seva prohibició total afecta als drets fonamentals dels empleats públics més enllà de tota
ponderació de proporcionalitat, així com la llibertat d'expressió de les persones representants
institucionals, la qual només pot limitar-se per causa legal interpretada restrictivament".
En aquest punt, el recurs cita el memoràndum del Consell d'Europa en el què "es justifica
jurídicament la necessitat de revisar les actuacions de Turquia i Espanya respecte a les
restriccions patides pels polítics kurds i catalans per l'exercici de la llibertat d'expressió mentre
exerceixen els seus càrrecs de representació". També defensa que el "principi de neutralitat oberta"
es refereix a "àmbit de llibertat ideològica", que "està relacionat amb conviccions íntimes i la legitimitat
per tenir-les i expressar-les".
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