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 “MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A 
RECLAMAR L’ALLIBERAMENT INMEDIAT DE LEOPOLDO LÓPEZ. 
 

Les manifestacions convocades l’any 2014 a Caracas, van acabar amb la vida 
de 43 manifestants, més de 300 ferits i amb l’empresonament de l’opositor Leopoldo 
López, que va ser acusat de dirigir les protestes que promovien la sortida del 
president Nicolàs Maduro. 
 

El passat 18 de febrer es compleixen tres anys del tancament de Leopoldo 
López a la presó militar de Ramo Verde. 
 

El passat 16 de febrer el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), va ratificar la seva 
condemna a gairebé 14 anys de presó. L’executiu es nega a aplicar la Llei d’Amnistia 
aprovada pel Parlament, i la Mesa de Diàleg va fracassar per la negativa a complir els 
acords assolits. 
 

Les persecucions polítiques exercides per part del govern de Nicolás Maduro 
sobre els representants polítics opositors suposen una violació dels drets humans 
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans, al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, i una manca de respecte a la Constitució veneçolana i a la resta de 
mecanismes constitucionals. 
 

Atès que el Parlament Europeu ha demanat al Govern veneçolà que respecti 
els mecanismes legals relatius a la convocatòria d’un referèndum revocatori del 
President del país abans que acabi el 2017. 
 

Atès que els expresidents del Govern espanyol Felipe González i Jose Maria 
Aznar van demanar el passat 16 de febrer l’aplicació de la Carta Democràtica de la 
OEA davant el deteriorament de l’Estat de Dret provocat per Nicolàs Maduro. 
 

Atès els darrers pronunciaments institucionals i convocatòries, com la d’aquest 
cap de setmana a Madrid demanant la llibertat de l’opositor Leopoldo López. 
 

Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 
 

1r.- Reclamar l’alliberament immediat del dirigent de l’oposició veneçolana i 
líder de Voluntat Popular, Leopoldo López, així com de la resta de persones 
empresonades per participar en actes de protesta política, pacífica i democràtica. 
 

2n.- Subscriure i recolzar les campanyes, declaracions i comunicats nacionals 
i internacionals que promoguin el respecte a la Llei, la informació fidedigna i veraç, 
així com el ple respecte dels drets humans.” 


