ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/12
Extraordinària - urgent
25 d’octubre de 2017
30 d’octubre de 2017
9:30 h. – 10:15 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ (s’incorpora en el punt 2 de l’acta)
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT (abandonen la sessió en el punt 2 de l’acta)
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT (abandonen la sessió en el punt 2 de l’acta)
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT (abandonen la sessió en el punt 2 de l’acta)
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Mar Amorós Mas, Secretària per delegació
S’ha excusat d’assistir-hi:
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

1. Aprovar la urgència de la sessió plenària extraordinària urgent
Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Donarem inici, doncs, a aquest Ple que ha estat convocat a
instàncies dels grups d’Esquerra Republicana i del PDeCAT. Aleshores, primer de tot, perdó, i
de la FIC, sí, sí, i primer de tot seria aprovar la urgència de la sessió plenària extraordinària
urgent. Passaríem a la votació d’aprovar aquesta sessió plenària extraordinària urgent, aquells
grups que consideren que és urgent convocar aquest Ple, doncs, seria aprovar-ho. Vots en
contra de la urgència? De la urgència. Abstencions? A favor? Com ha quedat, Sra. Secretària?
[Inaudible 01:20] Cinc en contra? Sí? Correcte? Som onze? Val. Doncs, quedaria aprovada la
urgència.
Prèviament, d’acord amb allò que preveu l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, se sotmet a
votació la declaració d’urgència de l’acord següent. S’aprova la declaració d’urgència amb 6
vots a favor (grups municipals: PDeCAT, FIC, Ferran Pellicer i Grup mixt) i 5 vots en contra
(grup municipal: PSC i IMM) dels membres assistents que representa la majoria favorable del
nombre legal de membres de la Corporació.

2. Secretaria. Expedient 11963/2017. Moció per aturar la suspensió de
l'autonomia de Catalunya
En aquest punt s’incorpora el regidor Josep M. Gairal Marti i abandonen la sessió els
regidors del grup municipal PDeCAT (José Francisco Moreno Herrero, Annabel Garcia
Echevarria, Imma Margalef Ciurana)
Sr. Alcalde: Punt número dos: Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Algun dels grups... Abans m’he descuidat, el grup d’Esquerra ha excusat la seva assistència. El
Sr. Velasco també em va excusar la seva assistència i el Sr. Gallardo també em va excusar la
seva assistència. La resta de regidors... i el Sr. Gairal està arribant. La resta de regidors que no
han vingut no coneixo els motius. Seria, doncs, com deia, moció per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya. Si algun grup dels que han presentat aquesta moció vol fer ús de la
paraula. Molt bé.
Sra. Margalef: Bé, bon dia. En primer lloc excusar l’assistència del Sr. Chamizo. I el passat
dilluns 23 d’octubre vam demanar formalment un Ple extraordinari per debatre i votar dues
mocions. La primera és exigir la llibertat immediata de Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, i de Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana. I, la segona, aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, l’aplicació de l’article 155. Vam demanar amb tota
lògica que aquest Ple es convoqués la setmana passada. Com bé sabeu, el passat divendres
27 d’octubre, el Parlament de Catalunya encapçalat pel nostre Molt Honorable President Carles
Puigdemont i Casamajó, per 70 vots a favor, 10 en contra i dues abstencions, va declarar que
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Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. I, d’altra banda, el Senat
aprovava l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, un atac a la democràcia sense
precedents en els darrers 40 anys. Entenem que aquest Ple està fora de temps i estem
convençuts que no és casualitat. Creiem que, malgrat s’hagi convocat en el termini que
estableixen les disposicions normatives, no s’ha respectat la petició del termini màxim de
celebració del Ple pel moment polític i social que estem vivint, un termini obligat per les
circumstàncies històriques del moment i sol·licitat per més d’un terç dels regidors d’aquest
plenari. Sr. Alcalde, no ens digui que convoca avui el Ple perquè per temes d’agenda no ha
estat possible fer-ho abans. En alguna ocasió ha recordat que quan algú es presenta a una
llista municipal ja sap quines son les seves responsabilitats, els seus deures i les seves
obligacions. Ho tenim clar i per això som aquí. A més a més, moltes vegades hem insistit en
publicar les agendes dels regidors però ho creu innecessari perquè aquest Equip de Govern
està sempre disponible. Escolti, ens dirà que no els ha pogut reunir fins passada una setmana?
Convocar aquest Ple passat el termini que li vàrem sol·licitar, un dilluns a dos quarts de deu del
matí, no és ni per una casualitat ni per un tema d’agendes. Ho sabem nosaltres i ho sap vostè. I
què ens demostra això? Ens demostra manca de predisposició, manca de generositat, manca
de sensibilitat i, sobretot, manca de responsabilitat. Sr. Alcalde, regidors, sincerament, res ens
hagués agradat més que debatre i exposar tots els arguments possibles per tal d’aprovar
aquestes dues mocions que avui presentem però entenem que no té cap sentit fer-ho tal i com,
com hem exposat anteriorment, tot està dat i beneït. Gràcies per la vostra atenció i que tinguin
un bon dia.
Sr. Alcalde: Gràcies. De veritat abandoneu el Ple? [Inaudible 05:15] És igual... Home! Adéu.
Sí? A qui li contesto? Vol fer ús de la paraula Sr. Aragonès?
Sr. Aragonès: Bé, jo quan els companys de Convergència i d’Esquerra em van demanar si jo
també amb ells per demanar aquest Ple vaig dir que sí. I vaig dir que sí, senzillament, perquè hi
estic d’acord amb aquestes dues mocions. Amb tot aquest afer que hi ha hagut aquí a
Catalunya i que tots, al menys jo, lamento molt el que està passant, hi ha hagut una manca de
voluntat de solucionar un problema. Només he sentit sempre —això ho deien no fa gaire en
una reunió de periodistes estrangers— que quan la Moncloa es queixa perquè parlen més i
entren més en el tema de Catalunya, anem a dir, que de l’Estat espanyol, ells deien que, és
clar, a la Moncloa només ens diu la llei i la llei dona molt poc per fer articles. I és que ha estat
així, no? D’alguna manera, doncs, la llei, la llei i la llei. Jo crec que el que va fer el Partit
Popular amb l’Estatut del 2006, jo crec que va ser una gran equivocació i possiblement una de
les primeres causes d’estar on estem. És inexplicable que si a la dècada dels 80 hi havia
estadistes que a Catalunya deien que hi havia un 11 o un 14% de persones que desitjaven la
independència i si avui, possiblement, no se sap perquè no s’ha pogut votar bé, però hi pugui
haver aproximadament un 50% és per fer una reflexió del perquè ha passat això, entre ells m’hi
poso jo. I, és clar, sempre parlar de la llei, clar, la llei, la llei és del que la fa. En el temps de la
dictadura de Franco també hi havia lleis i també hi havia judicis, per tant, això no ha arreglat el
problema i, no sé, estic preocupat de com ens en sortirem. Però hi ha una experiència molt
concreta que va ser on es va començar a trencar l’UCD. Quan es va començar a trencar l’UCD
va ser perquè quan es van fer les 17 autonomies n’hi va haver unes que anaven a primera
velocitat i unes, a segona. I, bueno, hi va haver un polític del partit de l’UCD d’Andalusia que va
considerar que Andalusia també tenia que estar el primer i aquell home va començar a crear un
moviment perquè no volia que Andalusia estigués a la segona velocitat, volia ser una
autonomia de primera. I, al carrer i amb manifestacions, Andalusia va aconseguir que es
canviés la llei i, des de llavors, Andalusia va estar a primera velocitat com podia ser Catalunya
o altres regions d’Espanya. Per lo tant, tenim una experiència...i allò va costar una trencadissa
dintre l’UCD que quan hi ha un problema, en aquell moment, el partit de l’UCD d’aquell moment
ho va veure, sabia que li costaria car la factura a ell, electoralment, a la resta d’Espanya, però
va canviar la llei. Aquesta vegada, aquí també es podria haver canviat alguna llei. És per això, i
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acabo, que tornem a sentir els delictes de sedició i de rebel·lió a l’any 2017 em fa molta tristesa
per això m’he sumat a aquesta petició i votaré a favor, evidentment. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Algun grup més vol... Sí?
Sr. Pérez:: Buenos días a todos. Yo, es la segunda vez que… a ver, yo estoy en este
Ayuntamiento porque tengo una lista municipalista, no tengo direcciones de partido como
entiendo que hay con otros compañeros que veo que tienen que tomar decisiones que no sé si
las comparten pero sí que les dicen que tienen que hacerlas… es la segunda vez que sobre
esto que ha pasado en Catalunya que aquí se presentan dos Plenos extraordinarios. Uno fue
para condenar unos hecho que, por cierto, ni tanto Esquerra ni CIU condenaron los hechos que
aquí pasaron el día 1 de octubre, y se hizo un Pleno convocados, en teoría, para condenar y no
condenó, al final acabó siendo como un ejemplo de una moción de censura. Y hoy nos vuelven
a llamar a un Pleno extraordinario que parece ser que les parece mal, que se tiene que
convocar cuando dicen ellos y se marchan, unos no vienen y otros se marchan. Aquí, en esta
moción, lo que pide es condenar los actos que pasaron otra vez el día 1 de octubre, la
liberación de los señores Jordi [Inaudible 10:20] y se vuelven a marchar otra vez. Claro, yo
entiendo que en Catalunya la gente pueda tener muchos sentimientos, usted dice, José María,
que antes, es cierto, que antes había un 15 o un 20% de independentismo y ahora estamos en
un 50% aproximado pero también es cierto que ese 50% aproximado de independencia de
mucha gente que yo hay muchas cosas que las comparto, no la independencia pero sí muchas
cosas a nivel económico y de gestión, también es cierto que… Porque claro, el problema de la
masa social es un poco lo que nos dicen y escuchamos. Antes, hacía cuatro días, había un
presidente de la Generalitat, que era el Sr. Artur Mas, que nos decía que los bancos se
pegarían, con perdón, hostias para estar en Catalunya. Ha sido mentira, los bancos se han ido.
Decían que no se iba ninguna empresa de Catalunya, es mentira, se han ido 1.800 empresas o
1.700 empresas. Nos decían que si nos hacían boicot en España no comprarían el producto
europeo, es mentira, no compran nada. Aquí hay empresas de Catalunya que se las van a
cargar, pero cargar, están muertas porque nos van a hacer boicot. Porque estos señores,
entiendo, que antes teníamos un 15 y ahora hay un 50, han ido viviendo una cosa que
entiendes que alguien que te está gobernando te está diciendo la verdad. Pero si te están
engañando y llega el momento de realmente tomar decisiones y ves que todo esto que este
señor te está diciendo es mentira, yo no sé el señor que antes votaba a un partido, ahora, en
las próximas o en las que vengan, seguirán votando a ese partido. Yo tengo una pequeña
empresa y soy un pobre, ¿vale?, pero entiendo que hay empresas de mucha gente y que
tenían un porvenir después de 10 años de crisis, que estábamos empezando a salir un poco y
a ver la luz, esta gente, sobre todo las empresas catalanas, se van a volver a ir a la ruina. Sr.
Aragonés, yo entiendo que hay muchas empresas que antes votaban a estos partidos y ahora
seguramente cambiaran de opinión porque si tú tienes un presidente de un gobierno de la
Generalitat que te está diciendo que esto va a ser, vamos, la hostia y nos vamos a gobernar y
no pasa nada si nos hacen boicot en España porque nos van a comprar en Europa y no nos
reconocen en ningún lado, pues, a lo mejor ese señor que tiene que comer y dar de comer a 40
o 50 padres de familia que ahora desgraciadamente los va a tener que echar porque está mal
planificado… Porque yo no digo que, a lo mejor, con tiempo se tenía que haber llegado a eso
que ellos consiguen, pero bien hecho. Usted lo ha dicho, bien hecho. Hoy en día no saben ni
dónde están ni qué vamos a hacer. No vienen ni al Pleno y excusan [Inaudible 12:45] ¡Es
mentira! Porque no saben ni qué decir, ese es el problema que tenemos en Cataluña ahora.
Tenemos unos gobernantes que no saben ni qué hacer ni qué decirnos y están fraccionados y,
como están fraccionados, hay un vacío de poder que no se sabe lo que va a pasar. Yo, lo
repito otra vez, y me sabe mal por las personas que han venido al Pleno, me sabe mal por
ellas, porque a mí, al fin y al cabo, me hacen…es mi obligación venir pero yo, a partir de ahora,
ninguna moción, porque van a seguir viniendo, de las que vengan las voy a votar ni a favor ni
tan siquiera me las voy a estudiar porque me dará exactamente igual. Tengo mi opinión
particular, tengo un partido en el cual unos opinan de una manera y otros opinan de otra y mi
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opinión particular me la guardo pero como, repito, estoy aquí para trabajar para el municipio y
veo que no… y veo que fuera no se aclaran, me abstendré en todas las mociones que
presenten tanto PDeCAT como Esquerra. Gracias.
Sr. Aragonès: Em permet, només comentar una mica?
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí.
Sr. Aragonès: Una mica. Yo, Tico, las tendencias políticas ya las veremos el 21 de diciembre,
eso es un tema muy concreto. Tampoco soy de... no me creo que más de 2 millones de
catalanes y catalanas vayan aquí o vayan allá porque se lo diga Artur Mas, creo que hay más
criterio. Puede haber algunos pero la gran mayoría tiene su propio criterio y creo, como he
dicho antes, que si no se hubiesen cargado el Estatut del 2006 y el Partido Socialista Obrero
Español hubiera hecho más caso de Pascual Maragall que, por aquellos tiempos, siempre iba
con el tema federal, posiblemente no estaríamos aquí. Por lo tanto, la situación de hoy es muy
grave, buscar culpables…pues, alguien podría haber evitado llegar donde estamos. Y, una vez
dicho esto, pues, yo, en estas mociones, ya tengo casi 80 años, he vivido los años de la
dictadura y volver a ver gente en la cárcel de Catalunya o de España por el motivo de sedición
o rebelión me entristece mucho, ¿sabes? Lo demás, todo es discutible, lo demás, lo podemos
ver de una manera o de otra, pero poner gente en la cárcel por sedición o rebelión…al 2017 és
trist. Gràcies.
Sr. Alcalde: Un moment, si us plau. Per part de...és que hem començat malament. Per part del
grup [Inaudible 15:32] vol fer ús de la paraula?
Sr. Esquius: No, només vull preguntar si s’acabarà votant o no s’acabarà votant?
Sr. Alcalde: Evidentment, s’acabarà votant perquè hem convocat un Ple, s’ha aprovat la
urgència i s’acabarà votant els dos punts si no és que...
Sra. Esquius: Doncs, jo el que penso és que...
Sr. Alcalde: Si no és que els grups decideixin no votar aquests punts.
Sra. Esquius: Jo el que vull dir és que si dos dels tres grups que han presentat la moció no hi
són i un ha abandonat el...jo tampoc penso votar.
Sr. Alcalde: Ferran.
Sr. Pellicer: Evidentment que estic sorprès del que està passant però, bueno, sembla ser que
vivim moments que, perdó, toca viure de tot. Jo sí votaré, jo sí votaré perquè no estic d’acord
amb que hi hagi gent a la presó. I potser s’ha tardat i tenia que convocar-se abans que
s’apliqués el 155 que s’ha aplicat però no estic d’acord amb que s’apliqui i demano que es retiri,
és a dir, per lo tant, jo sí que votaré. Crec que quan una persona planteja i vol defensar una
cosa, no és una qüestió de si es fa la setmana passada, tres hores abans perquè així és més
mediàtic, això és el Ple, és l’acte que té un ajuntament per expressar cadascú la seva opinió i
així ho vaig fer el dia que vaig dir que demanava poder votar i avui sí que votaré i el Sr. Gairal
farà el que cregui que tingui que fer, evidentment, i cadascú, però jo l’actitud dels companys
regidors que avui que no assisteixen, que no venen perquè no ha sigut amb temps i això no la
sé entendre. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Ferran. [Inaudible 17:20] Sí, sí. No, no, no, sí, sí però, Sr. Aragonès, no,
d’acord, però si algun grup demanés retirar el punt, suposo que és decisió, en aquest cas,
d’aquesta Alcaldia el fer-ho però que no crec que sigui el cas.
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Sr. López: Nosaltres, el nostre grup, i una miqueta contestant el que deia el Tico de que
nosaltres, jo sóc el representant del PSC, sóc el portaveu, jo porto des del 2015 sent el
portaveu del Partit Socialista aquí a Mont-roig i he de dir que, personalment, que en cap
moment, cap, mai, ni una sola vegada, m’han dit “t’has de posicionar d’aquesta manera, t’has
de posicionar de tal manera”, mai. Sí que és veritat que, evidentment, ens envien mocions, ens
envien cartes, ens envien...i tant! Per això estem en un grup polític però en cap moment ens
han dit “t’has de posicionar d’aquesta manera o t’has de posicionar...”. La prova la tens en què
hi ha ajuntaments que s’han posicionat d’una manera i hi ha ajuntaments que s’ha posicionat
d’una altra. Potser això, bueno, diu la pluralitat que hi ha dins del nostre grup, no sé si la resta
de grups tenen la mateixa llibertat que nosaltres. Nosaltres també volem dir que la culpa
d’arribar on hem arribat ara mateix ha estat de dos persones, concretament, del president del
govern d’Espanya i l’expresident del govern de Catalunya perquè no han sabut arribar a un
acord. Nosaltres, el grup polític del PSC i Miquel Iceta al capdavant, hem intentat fins l’últim
minut, fins l’últim minut de l’últim segon, arribar a un acord, intentar negociar, intentar arribar
perquè no estem on estem ara mateix, perquè no volíem ni la declaració unilateral
d’independència ni el 155. Evidentment, arribat on hem arribat, nosaltres ens posicionem del
costat de la legalitat i de la Constitució, d’acord?, que és una constitució que vam votar tots els
espanyols. Que no estem d’acord i que potser s’ha de regenerar o s’ha d’actualitzar? Pues, sí, i
així ho hem dit però és la que tenim a dia d’avui i no ens la podem saltar. I, si te la saltes, pues,
passa el que passa, simplement això.
Sr. Alcalde: Gràcies. Bé, jo respondré i faré un aclariment de la intervenció, encara que no hi
siguin presents, als regidors del PDeCAT. Anem a veure, la setmana passada, dilluns a última
hora del dematí, els grups de PDeCAT, Esquerra i la FIC van entrar un escrit mitjançant, de
manera telemàtica a l’Ajuntament, per tal de demanar un Ple extraordinari. Els regidors tenen
fins a tres cops l’any per demanar plens i ha de ser un mínim d’un 25%, si no recordo
malament. Una vegada demanat, l’alcalde té la potestat de convocar-lo dintre dels següents 15
dies i ha de celebrar-se aquest ple en els propers dos mesos. A mi, en cap moment, cap dels
regidors que van demanar aquest Ple em van trucar ni dilluns ni dimarts per dir-me “Sr. Alcalde,
Fran, volem fer aquest Ple extraordinari —sí que per escrit hi era— anem a veure com ho
podem fer”. En cap moment aquests tres grups, aquests, cap d’aquests tres grups es van ficar
en contacte amb mi. Vull recordar que dos d’aquests grups estan intentant fer una moció de
censura a aquest alcalde. Per lo tant, a mi quan em parlen de sensibilitat, responsabilitat,
disponibilitat, home! Hem de ser seriosos del que estem parlant, aquí s’està fent política,
d’acord?, això és política i, si ells saben que té la competència l’alcalde per fer un Ple, el que
han de fer és venir a negociar-lo si volen el Ple realment però, si no, ho sento, l’alcalde també
fa política i aquest grup municipal també fa política i a nosaltres no ens interessava el Ple la
setmana passada, clar que no, perquè som qui som i representem a qui representem. I si es vol
un Ple amb aquestes condicions, i ho entenc, i així hagués estat, que haguessin negociat,
sense cap problema. Però hem de saber realment a qui tenim al davant. Però per un altre, amb
altre sentit, jo crec que, i ho ha dit el Tico i jo ja fa dies que vaig prendre aquesta decisió, jo, en
el meu programa de govern en cap lloc sortia ni independència ni república ni país lliure ni
autonomia ni federalisme ni cap de les opcions que s’estan parlant. Nosaltres ens vam
presentar per fer camps de futbol, com el hem inaugurat la setmana passada; per ficar
enllumenat on estem ficant que hi havia molts llocs al municipi que no hi havia enllumenat i, en
aquests moments, hi ha enllumenat; per donar més i millors serveis als ciutadans i per això
estem treballant i per això continuarem treballant. I aquestes coses que alguns grups els
preocupen, doncs, per nosaltres continuaran sent secundaries perquè per nosaltres la prioritat
són els veïns més propers i per allò que ens vam presentar. Dit això, passarem a la votació, en
tot cas, del primer punt que és “Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”.
Sí? Vots en contra? Perdó. Perdó? [Inaudible 29:58] Sí, sí, sí.
Sra. Esquius: Bueno, ja que...
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Sr. Alcalde: Faràs una explicació de vot?
Sra. Esquius: Sí, sí.
Sr. Alcalde: Ah, val.
Sra. Esquius: Si se’m permet sí.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sra. Esquius: Val, quan he dit abans que no vull, que no volia votar, Ferran, ho deia per l’actitud
dels grups que no hi són ja que són ells els que han presentat la moció i crec que haurien de
ser aquí per defensar-la i, per tant, li agraeixo al Sr. Aragonès que no hagi marxat. He vingut al
Ple, com ha dit el Tico, perquè és el meu deure i no he considerat en cap moment no venir
però, bueno, l’actitud de no venir d’uns i de marxar dels altres, doncs, m’ha agafat de sorpresa.
Jo m’ho prenc seriosament, tots ho sabeu, i penso molt i molt el que he de dir, li dono moltes
voltes i, bueno, començo per la moció. Bé, abans d’anar al gra amb el que diu la moció,
m’agradaria dir que sempre és molt difícil expressar-se en un Ple i, sobretot, en temes com avui
perquè em sobrepassen a mi i també sobrepassen, com ha dit el Tico, l’àmbit municipal perquè
si bé puc tenir la meva opinió personal, crec que no tinc la veritat absoluta ni resposta a totes
les preguntes. Sempre he sigut una persona moderada i no comparteixo al 100% les opinions
d’uns ni les dels altres, tot i que estaré més d’acord amb un que altres, però que procuro
analitzar sense deure’m a ningú però tinc dubtes i, com he dit, no tinc respostes a totes les
preguntes. Estic al mig i quan la gent està al mig sempre se les carrega. No opinem com uns i
com altres i ens les carreguem per les dues bandes. La gent sembla que no puguem tenir
dubtes ni fer-nos preguntes i que haguem de fer cas o bé a un sentiment o bé a una ideologia.
Doncs, jo, m’agradaria poder unir sentiments i raons, al menys des d’aquí, des d’aquesta
posició de regidora. També vull afegir que no estic d’acord amb el vocabulari i amb les formes
que es fan servir en algunes mocions i en aquesta hi ha algunes cosetes. Per exemple, no és el
mateix exigir que demanar, com ha dit moltes vegades el Sr. Gairal, perquè es pot dir el mateix
d’una altra manera. Ho dic en general perquè crec que afavoriria el diàleg i rebaixaria la
crispació que hi ha en aquests moments. Dit això i referint-me a la moció en concret, vull dir
que no estic d’acord al 100% amb el punt primer, és més, diria que potser ja no té sentit i que
potser es podria retirar perquè ja s’ha complert el mandat segons uns i ja hi ha hagut reaccions
dels altres. Penso que aquí tothom s’ha oblidat de tothom. Sent justa penso que cap partit ni
governant ha tingut en compte tota la població de Catalunya al fer les seves accions, que tots
tenen les seves raons i que jo estaré, com he dit, més d’acord amb uns que d’altres, però que
intento ser justa i analitzo dins de les meves possibilitats i com a regidora les meves decisions.
Però, donada la gravetat del tema i que crec que la solució no és “ordeno y mando” en cap cas,
em cenyiré al que opino sobre l’aplicació de l’article 155 que em sembla un càstig desmesurat
per a tots, per a tots, els ciutadans de Catalunya, tinguem el pensament que tinguem, al
respecte de la independència de Catalunya i, per tant, hi votaré a favor.
Sr. Alcalde: Passem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? [Inaudible 26:10] Ah, yo
pensaba que lo habías dicho antes. ¡Habérmelo dicho!
Sr. López: No, he dicho en general...
Sra. Esquius: El voto, no...
Sr. López: Pero el voto no lo...
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Sr. Alcalde: Val, pues, ara el justifiques. Vots a favor? D’acord. Si no he comptat malament, no
quedaria aprovada la moció, quatre vots en contra, dos abstencions i tres a favor.
Sr. López: Nosaltres no podem votar a favor aquesta moció. Primer perquè el primer punt diu
que “el Parlament ha de fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’octubre”. Nosaltres
entenem que, i ja vam condemnar en aquest Ple, tots els que estem aquí menys Esquerra
Republicana i Convergència, l’actuació desmesurada de la policia i ho hem condemnat fins i tot
el senyor de Ciutadans i els ex del PP, ho vam condemnar tots menys els d’Esquerra
Republicana i Convergència, torno a repetir. Nosaltres entenem que es va convocar un
referèndum il·legal, que s’hauria d’haver convocat legal? S’hauria de buscar la forma de poderho fer. Nosaltres estem a favor del dret a decidir però estem a favor de la legalitat i de la
Constitució, per això, evidentment, no podem votar el primer punt. “Condemnar la violació dels
drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades de l’Estat
espanyol”, jo aquí adjuntaria “de Catalunya” perquè a mi també se m’han violat els meus drets,
el dia 6 i el dia 7 al Parlament de Catalunya els nostres grups no van poder parlar, no van
poder parlar i una persona que ha d’estar allà, com és la Sra. Forcadell, neutral, ens va tancar
la veu, no vam poder parlar, d’acord? Així que nosaltres també vam tenir la nostra part de
repressió. Tercer: “Instar al govern espanyol i a tots els partits que donen suport a aturar la
suspensió...”. Com ja he dit abans, l’aplicació del 155 hi ha dos culpables però, principalment,
per a mi, ha estat el senyor expresident de la Generalitat, situant a les institucions fora de la
legalitat, sota el meu criteri i sota el criteri del nostre grup. Per tot això, evidentment, no podem
donar suport a aquesta moció.

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic
per a la independència de Catalunya.
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El Ple de l’Ajuntament, amb 4 vots en contra (grup municipal: PSC) i 3 vots a favor (grups
municipals: FIC, Grup Mixt i Ferran Pellicer (A-VX+) i 2 abstencions (grups municipals: Josep
M. Gairal Marti (A-VX+) i Vicente Pérez Mula (IMM) per tant NO S’APROVA.
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades
pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per
la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

3. Secretaria. Exp.11963/2017. Moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l'Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixat.

Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem al següent punt. Moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart. Per part dels grups. Primer ella i després vostè, Sr. Aragonès.
Sra. Esquius: Bueno, doncs, jo torno a dir el que he dit abans, que no comparteixo al 100% les
opinions d’uns i d’altres, que procuro analitzar i tinc dubtes i preguntes, que estic al mig i
sembla que els que estem al mig, en el tant per cent que sigui el mig, no hi puguem estar, que
s’ha de tenir cura del vocabulari, aquí, en aquest cas, canviaria “exigir” per “demanar”, però
que, ara me cenyiré a la moció, crec que i em sembla desproporcionat que hi hagi dues
persones empresonades per expressar les seves opinions i per ser la cara visible de moltes
altres persones que pensen el mateix i, per tant, hi votaré a favor.
Sr. Alcalde: Sr. Aragonès.
Sr. Aragonès: Jo també votaré a favor perquè, com he dit abans, podem pensar de diferents
maneres, evidentment, i és bo que tots pensem de diferents maneres però que al 2017
empresonin a persones per organitzar manifestacions com he explicat abans el cas que va
passar a Andalusia amb l’estatut de primera o de segona, que aquesta gent se’ls posi a la
presó per sedició...jo m’entristeix molt i votaré a favor que els treguin de la presó. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. [Inaudible 30:17] Ja està tothom?
Sr. Pellicer: No vull gent a la presó, així de clar.
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Sr. López: Nosaltres, evidentment, tampoc no desitgem que ningú, ningú, entri a la presó.
Aquests senyors pensem que no estan a la presó per defensar les seves idees sinó perquè
s’han situat fora de la legalitat. És a dir, primer, nosaltres també ens agradaria que aquestes
dues persones estiguessin fora però hi ha un mandat judicial, el que no es fa els dies 21 i 22 de
setembre, al qual no van fer cas. I quan un no fa cas a les ordres judicials s’atén al que s’atén.
El que no podem pretendre és que sortint-se de la llei i que aquí no passi res, d’acord?
Evidentment, si això sortís a votació, a qualsevol puesto es fes un referèndum per treure
aquestes dos persones de la presó, jo votaria a favor, d’acord, però el que no es pot pretendre
és saltar-se la llei i que aquí no passi res, d’acord? Després, una miqueta és la mateixa posició
que l’altra moció, van una miqueta lligades, no?, però a mi m’agradaria parar-me al punt quart,
“Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant
les accions pròpies d’una dictadura”. És molt trist. Jo vaig tenir al meu avi 13 anys a la presó
amb la dictadura franquista. A la dictadura franquista es va afusellar gent, a la dictadura
franquista es van cometre moltes, moltes, moltes barbaritats i comparar això amb el que estem
vivint avui dia em sembla totalment injust, totalment injust, per un cantó. I quan es parla de...
Bueno, és que no em vull estendre més però la posició és no aprovar la moció.
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Busca, busca-ho que no...és empat. Busca si he de... Segur? [Inaudible 32:47] En tots
els casos no és. He de recordar que hi ha hagut, ja ho ha dit abans el portaveu del PSC, que hi
ha hagut molts ajuntaments on aquestes dues mocions s’han pactat, s’han negociat i han sortit
endavant, traient texts de part d’aquestes mocions. Aquestes mocions venien de l’Associació
Catalana de Municipis i de l’Associació de Municipis per la Independència però a molts
ajuntaments, a molts municipis s’ha pactat amb els grups, aquí ha estat impossible perquè ja ni
han comparegut alguns i altres han marxat però a ciutats com a Tarragona, per exemple, la
primera moció es va votar a favor simplement traient dos paràgrafs molt fàcils. No hi ha hagut
oportunitat per fer això tampoc. [Inaudible 33:46] Sr. Aragonès, si vol, podem intentar negociar
aquesta, per intentar, si vol.
Sr. Aragonès: Sí, t’agraeixo la intermediació, Enrique. Mira, evidentment, que aquesta moció jo
m’hi vaig adherir perquè m’ho van demanar i, és clar, hi ha punts que tampoc hi estic d’acord
però, clar, és que n’hi ha un que em fa molt mal. Jo al Jordi Sànchez el vaig conèixer amb els
temps de La Crida i que estigui a la presó em sap molt greu. No puc, em sap molt greu perquè
és una bona persona i haig de votar a favor.
Sr. AlcaldeVeu 1: Gràcies, Sr. Aragonès.
Sr. López: ¿Lo puedo decir, lo puedo decir?
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. López: Què els hi semblaria als regidors aquí presents si deixem el punt número 1 que és
“Demanar la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart”? Perquè, evidentment, hi ha, cadascun d’aquests
punts per ètica no el podem aprovar, llavors, com he dit abans, a nosaltres no ens agrada que
hi hagi ningú a la presó per defensar les seves idees encara que estigui en el límit, no?,
diguem-ne... Per això us demanaria que per aprovar aquesta moció que nosaltres estem a
favor de la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional, deixem aquest punt
que és l’essència de la moció i traiem la resta de punts que són política, què us semblaria?
Sra. Esquius: A mi em sembla perfecte.
Sra. Aragonès: A mi perfecte, no però t’agraeixo la mediació i estic d’acord.
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Sr. Alcalde: Sí? Bé, doncs, tornaríem a passar a votació el segon punt traient el...
Sr. López: Deixant el primer.
Sr. Alcalde: Sí, deixant el punt primer que és... perdo?
Sr. López: Demanar la llibertat...
Sr. Alcalde: Demanar la llibertat o exigir la llibertat? Aquí fica exigir la llibertat. [Inaudible 36:23]
Sr. Aragonès, es queda com està?
Sra. Esquius: Si un cas, hauria de ser el Sr. Aragonès qui digués, que és qui ha presentat la
moció.
(Veus.)
Sr. Alcalde: Ja està, ja està bé. [Inaudible 36:35] Val. Doncs, quedaria “Acorda exigir la llibertat
immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart”.

Sr. Alcalde: Sí, sí, ja està. Queda així, queda així, val? Passarem, doncs, a votació. Vots a
favor que es quedi així, que s’aprovi d’aquesta manera? Per unanimitat.

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una
línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu
risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per
sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món
que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les
notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i
de manifestació.

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Res més. Gràcies a tots per l’assistència i s’aixeca la sessió.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Fran Morancho López
Alcalde

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

30 d’octubre de 2017
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