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L'Ajuntament de Torroella de Montgrí acompanya Robert
Huertas (CUP) en la seva citació davant la Guàrdia Civil

Representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (ERC-Junts, UPM i
LEST, a l'equip de govern; i PDeCAT, CUP i COET, a l'oposició) han acompanyat aquest matí el regidor i
portaveu del grup municipal de la CUP, Robert Huertas, en la seva compareixença davant la Guàrdia Civil
per respondre d’un presumpte delicte d’amenaces. Huertas s'ha personat a les 10 h a la comandància de
la Guàrdia Civil de l'Estartit, assistit pel seu advocat, per respondre d'una denúncia interposada per un
membre de Cs, que l'acusa d'haver proferit amenaces durant l'acte que el seu partit va fer el passat 26
de gener a Torroella de Montgrí. Unes 150 persones s'han concentrat davant la comandància per donar-li
suport.
El Ple de l'Ajuntament ja va expressar, el passat dijous, el seu suport a Huertas, quan va aprovar per
unanimitat, una declaració institucional en la qual es qualifica aquesta d'«injustificada». El Ple destaca,
entre d'altres coses, el caràcter conciliador i dialogant del portaveu de la CUP: «Huertas sempre ha
mostrat un comportament exemplar en les seves tasques com a regidor i en les seves relacions amb tots
els grups municipals.»
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL REGIDOR SR. ROBERT HUERTAS
Antecedents.Vista la citació policial provinent de la comandància de la Guardia Civil adreçada al regidor d’aquest
ajuntament Sr. Robert Huertas, per la que se’l cita a declarar el proper dilluns 11 de febrer a les 10 hores
a la caserna de l’Estartit per un presumpte delicte d’amenaces produïdes el passat 26 de gener de 2019.
Atès que el Sr. Huertas sempre ha mostrat un comportament exemplar en les seves tasques com a
regidor i en les seves relacions amb tots els grups municipals.
Atès que aquest ajuntament no té constància de cap actuació o fet que justifiqui aquesta citació, i que en
tot cas sempre ha de prevaldre el dret a la presumpció d’innocència.

Es proposa al ple de la corporació:
Primer.- Donar ple suport al regidor Sr. Robert Huertas davant d’aquesta citació que considerem
injustificada.
Segon.- Mostrar el total rebuig de l’ajuntament a tota actuació de judicialització de la política.
Tercer.- Refermar una pràctica política municipal basada en el respecte, el diàleg i el pacte tal com
sempre s’ha produït al municipi Torroella de Montgrí.
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