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CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 30 de març de 2015 , va
adoptar els següents acords:
NOVÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
d’ICV-EUIA-E DE SUPORT ALS ESTUDIANTS VAGUISTES DANI I ISMA
INTRODUCCIÓ
El Daniel Ayyash i l’Ismael Benito són dos estudiants de la Universitat de Barcelona,
concretament de la Facultat de Física al Campus Diagonal. Juntament amb el seu sindicat
d'estudiants, l'Associació d'Estudiants Progressistes AEP), i el moviment estudiantil en
general, van participar a la vaga general convocada per la gran majoria de forces sindicals
el 29 de març de 2012.
La seva participació va ser pacífica, sobretot pel fet que la vaga va ser un èxit a la Zona
Universitària de Barcelona, on es troba la Facultat de Física de la que ambdós són
estudiants. El matí del dia 29 hi havia més d'un centenar de persones participant de la
vaga, entre estudiantat i personal de les universitats. Cap a les 10 del matí, van decidir
abandonar el campus, ja que durant l'assemblea que havien fet els estudiants no s'havia
arribat a un consens sobre com continuar amb la vaga. A les 11 del matí, hores després
dels fets de què són acusats i lluny del lloc on suposadament els van cometre, ja caminant
pel barri de Les Corts, van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra.
Després de 2 dies a comissaria en disposició policial, van declarar davant la jutgessa
d'instrucció Carmen García Martínez, coneguda per ser la instructora del cas 4F
denunciat al documental Ciutat Morta, la qual va decretar presó provisional sense fiança.
Ho va fer basant-se en articles de premsa que auguraven propers desordres. Segons la
jutgessa, tant l'Ismael com el Daniel formaven part d'una xarxa criminal “antisistema” i
s'havia d'evitar que atemptessin de nou en esdeveniments propers com la cimera a
Barcelona del Banc Central Europeu, el Primer de Maig o un partit entre el FC Barcelona
i el RCD Espanyol. Cal recordar que en els citats esdeveniments no va haver cap tipus
d’incidents, demostrant la total desproporció de les mesures de privació de llibertat. Per
altra banda, el “perill” era completament infundat doncs cal recordar que ni el Daniel ni
l'Ismael tenien antecedents policials, són estudiants exemplars que cursen dobles
titulacions i el seu cap d'estudis va certificar la seva bona conducta a la universitat, i per
tant es va vulnerar la presumpció d’innocència d’ambdós joves.
Finalment, passats els esdeveniments citats, i després de 34 dies de presó al Centre
Penitenciari de Quatre Camins la jutgessa dicta la finalització de la presó preventiva i
decideix deixar-los en llibertat amb fiança de 6000€. Tanmateix el 4 de maig l’Audiència
Provincial de Barcelona, organisme superior al Jutjat d’Instrucció, responent a un recurs
d’apel·lació per part de la defensa i revocant la decisió de la jutgessa desestima l’auto de
presó que aquesta havia dictat el 29 de març i dicta la posada en llibertat sense fiança dels
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dos estudiants, confirmant la desproporció de la mesura i la manca de justificants. Tot i
això, la jutgessa Carmen Garcia continua instruint el cas i ambdós estudiants afronten un
judici en el qual la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es personen com a acusació.
Durant el dies d’empresonament cal recordar les nombroses mostres de solidaritat amb la
innocència reivindicada pels joves i de denúncia del seu empresonament que es van
produir, amb l’adhesió de nombroses entitats i organitzacions i amb multitud de
mobilitzacions.
La fiscalia demana 8 anys i 9 mesos de presó a cadascun. La Generalitat demana més de
3 anys i mig, i l’Ajuntament demana 4 anys per a cadascun dels estudiants i vaguistes.
Cal recordar que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i és símptoma de la salut
democràtica d'un país, però les greus acusacions a centenars de sindicalistes a tot l'Estat,
com l'Ismael i el Daniel, estan minant l'efectivitat d'aquest dret. El cas de l’Isma i el Dani
s’emmarca en les imputacions a vaguistes arreu de l’Estat espanyol, que acumulen
peticions de més de 120 anys de presó. Només en aquest context es pot entendre que
s’acusi a dos joves, que van exercir el seu dret a vaga, de delictes que no van cometre.
És per tot això que presenten al Ple i aquest adopta els següents:

Primer.- Reivindicar la presumpció d'innocència de les persones que han exercit el seu
dret a vaga, i des del respecte a les institucions judicials que decidiran sobre el seu cas,
expressar la solidaritat amb els estudiants vaguistes i les seves famílies, tot considerant
que l’exercici del dret a vaga no és cap delicte i no poden ser condemnats per aquest fet.
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que
davant la inconsistència de les proves acusatòries, els precedents en la instrucció inicial
del cas i el context social i polític en el que aquest es desenvolupa, retirin les seves
acusacions i els càrrecs imputats.
Tercer.- Comunicar aquests acords a la “Campanya Isma i Dani absolució”, al Govern de
la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
I, perquè consti així, lliuro la present amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Caldes de Malavella, 14 d’abril de 2015
Vistiplau
L'Alcalde,
Salvador Balliu i Torroella
(Document signat electrònicament)

La Secretària,
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