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Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:

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. Donaríem inici al ple extraordinari i urgent, aquest primer ple,
amb el primer punt que és aprovar la urgència de la sessió plenària extraordinària urgent donat
que la convocatòria per part del grup de Junts i d’Esquerra es va fer al dia, el dilluns, i van
demanar, a més a més, que fos abans de dijous, no han passat les... Al final, a nosaltres no
ens va donar temps a fer les 24 hores corresponents i, aleshores, hauríem d’aprovar, perdó, de
votar la urgència. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria,
doncs, aprovada la urgència per unanimitat.
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 per
unanimitat dels membres assistents que representa la majoria favorable del nombre legal de
membres de la Corporació.

2. Secretaria. Expedient 12553/2019. Moció de resposta a la Sentència del
Tribunal Suprem per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques
catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.
Sr. Alcalde: I el següent punt seria moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per
demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret
d'autodeterminació. Qui pren la paraula?
Sr. Chamizo: Primer volem agrair des del nostre grup municipal i d’Esquerra Republicana i
Moviment d’Esquerres la serenitat, com bé deia vostè abans, amb la que s’ha convocat el Ple
de manera urgent i extraordinària, un ple que, com vostè ha dit, ha estat demanat conjuntament
pel nostre grup i Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres i també agrair al públic la seva
assistència en aquest debat. Primer, de la moció que presentem avui, faré jo una part i,
després, passaré la paraula a la portaveu del grup d’Esquerra que acabarà ella amb la moció.
Bé, moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Definitivament,
la democràcia a l’estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol
Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó, i Meritxell Borràs i
Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai, mai
s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte.
Les idees no es jutgen i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i
exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la
sentència que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones
condemnades, de les preses i exiliades polítiques i una retallada dels drets i llibertats
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim
moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’estat espanyol
actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir
el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la
independència i, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’estat

són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta
sentència no ens atura, al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I
és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la
igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem
cara a la voluntat repressora de l’estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg,
reivindicant la via política i democràtica de la resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a
totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l’actitud sostinguda de l’estat
espanyol que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes
de la ciutadania per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig
d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer
pública una resolució que instava a l’estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata
l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’estat actua desoint qualsevol
resolució, tractat internacional, com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació, o totes les manifestacions
pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana i
aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda
etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part
de la ciutadania.
Sra. Aragonès: Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva,
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem
vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim i, per tant,
és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords. Primer,
manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al
judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una agressió dels
drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots
els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, de tots els exiliats i exiliades,
com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1
d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta
data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en els tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics, signats també per l’estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut
del qual resoldre el conflicte polític existent, per via sempre democràtica i pacífica. Quart,
reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català.
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè,
exigir al govern de l’estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides
democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n
derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre’ns a treballar
conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i
convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem,
tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites
compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats i comprometre’ns a participar en l’acte
convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè,

expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les
llibertats de tota la ciutadania de Mont-roig del Camp, la defensa del diàleg i dels principis
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible
en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de
drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
Desè, fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de
la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del
Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis
i a l’Associació de Municipis per la Independència i donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies a tots dos grups. Passaria la paraula als grups. Començaria pel
grup de Plataforma.
Sr. Pérez: Sí, gracias. Buenos días. Yo, como ya hice en el otro mandato, dije que me
abstendría en cualquier tema que no estuviera relacionado con este municipio, yo estoy aquí
para hacer política local y nada más y, de hecho, me voy a definir siempre en ese sentido. Y, a
raíz de la sentencia, es una sentencia que acato pero que no me gusta, pero tengo que
acatarla, y no me gusta porque entiendo que no es la solución al problema. No es una solución
por meterle años de cárcel a la gente ni es solución porque pongan más Policía en la calle o
más Guardia Civil o que hayan enfrentamientos entre la ciudadanía. Entiendo que ahí no
vamos a llegar a ningún sitio y está claro que no se va a conseguir nada. Los políticos están
para dialogar y para hacer leyes y lo que tienen que hacer los políticos, tanto los catalanes, en
principio, creo yo que ponerse de acuerdo en un camino para intentar hacer fuerza en Madrid,
poder estar ahí con fuerza, poder ser decisivos en un gobierno a nivel nacional donde se
puedan modificar leyes y hacer legislación de las leyes para que poco a poco se pueda llegar a
un buen entendimiento. Si nos saltamos las leyes a la torera, si no damos ejemplo, tanto unos
como otros, difícilmente se podrá llegar a un estado de derecho y donde la gente podrá decidir
con democracia y poder opinar. Esa es mi opinión personal pero, como repito, estoy aquí para
hacer política local.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de Ciudadanos.
Sra. Pacheco: Gràcies. Bon dia. Primer que tot, jo dir també que això és un tema...no podem
fer res, és un tema aliè al nostre àmbit municipal i nosaltres votarem en contra d’aquesta moció
perquè considerem que s’han de respectar i s’han d’acatar les decisions judicials. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. El grup...Verds, sí. Hi haurà dos torns de paraula? D’acord. Començaria
pel grup d’Ara.
Sr. Pellicer: Gràcies, Sr. Alcalde. Jo votaré que sí, a favor d’aquesta moció, perquè no crec que
els temes polítics es resolguin ficant a la gent a la presó. Jo crec que visc en un estat
democràtic i cadascú pot pensar...sé que hi ha coses que potser no s’han fet bé però no crec
que a la gent se la tingui que ficar a la presó per pensar o per intentar actuar. És a dir, a la
presó hi van els delinqüents i els que roben i els que maten, per lo tant, el meu vot serà a favor
d’aquesta moció.
Sr. Alcalde: Gràcies.

Sra. Montagud: Bon dia. Jo tampoc estic d’acord però estic aquí en representació d’un grup en
els que tinc votants d’una mena i de l’altra, per lo tant, el meu vot serà l’abstenció.
Sr. Alcalde: Gràcies. Estem tots? [Inaudible 12:15]
Sr. López: Bon dia a tothom. Nosaltres la votarem en contra i a la següent moció donarem
l’explicació del perquè.
Sr. Alcalde: Hi ha algú més que vulgui fer ús de la paraula? Per part del grups, volen...? Sí?
Sra. Aragonès: Sí, nosaltres a part de llegir la moció també volem posar sobre la taula més
argumentari. És una moció que, tal com ha dit el Sr. Chamizo, és de l’AMI i de l’ACM, de
l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, i nosaltres
hem presentat aquesta moció per —reitero també contingut de la moció però és important
també el nostre posicionament— per mostrar el nostre rebuig a la sentència, una sentència que
trobem totalment injusta, flagrant, una sentència severa, totalment desproporcionada, per la
qual es castiga amb extrema severitat els dirigents polítics i civils, i civils, i civils, que van
defensar de forma pacífica i democràtica que la ciutadania catalana pogués exercir el seu dret
a decidir, és a dir, posar urnes. Aquesta sentència judicialitza únicament el conflicte polític i
també, que quedi clar, que quedi clar que l’única violència que hi va haver abans de l’1
d’octubre i durant l’1 d’octubre van ser els cops de porra de la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil. Que quedi clar també que votar en democràcia no pot ser mai un delicte. De fet, el 2005,
el Congrés de l’estat espanyol va derogar la reforma del Codi penal que tipificava com a delicte
la convocatòria de referèndums i que havia aprovat el PP en solitari dos anys abans per frenar
el Pla Ibarretxe, només el PP va votar-hi en contra. Els dirigents del PSOE i el PSC exigeixen,
ens exigiu que respectem la sentència, aquesta sentència condemnatòria i totalment injusta,
quan ha estat dictada per un sistema judicial triat des de fa 40 anys. L’estat ha condemnat
greument l’exercici de drets fonamentals, des de la violència institucional ja sent ell mateix
presoner de la por d’escoltar, únicament escoltar, la societat, el que vol una part molt gran del
poble de Catalunya. L’estat equipara la mobilització social no violenta amb la sedició. En nom
de la sagrada unitat d’Espanya es condemnen drets i llibertats com el dret a la protesta i també
que siguem conscients tots que així, a partir d’ara, també es criminalitzarà penalment, per
exemple, l’aturada d’un desnonament. Aquí no se’n salvarà ningú. És per tot això que nosaltres
no ens podem quedar immòbils veient que els drets i les llibertats fonamentals que tant ens ha
costat aconseguir queden manllevades. Per tant, rebuig total a la sentència i suport massiu a la
defensa dels drets i les llibertats.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Per part del Sr. Chamizo?
Sr. Chamizo: El nostre grup municipal també explicarà la seva posició que és clara. La
condemna política del Tribunal Suprem contra els 12 dirigents independentistes que van fer
possible el referèndum de l’1 d’octubre per nosaltres és una atrocitat. Amb aquesta sentència
s’està condemnant també als més de dos milions de persones que vam exercir el dret a la
participació en el referèndum de l’1 d’octubre, entre ells, nosaltres tres. Volem mostrar també la
nostra plena solidaritat i escalf amb els presos i preses polítiques, alguns d’ells companys
nostres, i amb les seves famílies. Ho fem de manera molt sentida i no ens queden paraules de
consol davant d’aquesta sentència tan injusta. Expressem la nostra més absoluta indignació
davant d’una sentència injusta que arriba als 100 anys de càstig i que genera un precedent

inacceptable i reprovable. Cal recordar que convocar un referèndum avui en dia no és un
delicte que està recollit al Codi penal. Aquesta sentència és la culminació, com s’ha dit aquí,
d’un judici polític, no s’ha fet justícia, s’ha utilitzat el dret i els tribunals per fer política. Des dels
tribunals, alguns intenten recuperar el terreny que l’estat espanyol ha perdut a Catalunya, ja
sigui al carrer o a les urnes. El nostre grup municipal, des de la indignació, manifesta el seu
rebuig frontal a un judici que ha estat una farsa, a una condemna injusta per un delicte, el de
sedició, que no és real. Creiem, com crèiem llavors, que l’1 d’octubre va ser l’exercici autèntic
més gran de democràcia que ha vist Europa en les darreres dècades. Sempre, sempre
defensarem el dret dels catalans a decidir què volem ser, a pensar com vulguin i a manifestar
les seves idees en pau i llibertat. Junts per Mont-roig Miami, com no podria ser d’una altra
manera, rebutja la vinculació del dret de manifestació i de lliure expressió, així com la utilització
de la desobediència civil, amb el delicte de sedició. Defensem que Catalunya ha d’arribar a ser
un país independent per assolir una societat justa, sensible, transparent i preocupada de tots
els seus ciutadans. No és un debat jurídic, no és cap delicte convocar un referèndum, és
qüestió de democràcia, d’exercir els nostres drets civils i llibertats ciutadanes. No deixarem de
fer política per aquesta sentència, perquè ens devem a la voluntat popular. Avui més que mai
reivindiquem el paper del diàleg, d’assentar-nos a una taula, d’arribar a acords per molt lluny
que estiguem dels altres. Política vol dir intel·ligència per poder actuar amb fermesa i flexibilitat,
la política és saber posar fi, fi a aquest dolor col·lectiu. Junts per Mont-roig Miami defensa i
defensarà qualsevol mobilització pacífica per protestar contra aquesta injustícia, contra aquesta
criminalització d’idees. L’excepcionalitat continuada en què vivim ens ha de fer responsables i
coneixedors del nostre paper en la societat. Hem de fer de la nostra indignació una motivació
per ser ferms en la reacció a la injusta sentència i aquesta fermesa ens obliga a ser
determinats i serens i serà l’inici d’una nova etapa que sabem serà llarga i intensa. Si algú creu
que amb aquesta sentència només perden els independentistes o només guanyen els patriotes
s’equivoquen. Amb aquesta sentència perd Catalunya, perd Espanya, per la democràcia, per el
diàleg, la política i el sentit comú. I renovarem el nostre compromís a favor d’un futur més just,
més lliure, més pròsper i més democràtic. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, no? Doncs, passaríem a la votació. Vots
en contra? Abstencions? Vots a favor? Sr. Secretari.
Sr. Secretari: Sis vots en contra, tres abstencions, perdó, set vots en contra, tres abstencions,
set vots a favor. Hi ha empat, per tant, resol el vot de qualitat de l’alcalde.
Sr. Alcalde: Votaré en contra.
Definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada
de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül
Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I
Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que
mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap
delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones
preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una
retallada dels drets i llibertat col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, , moments en què es posa de manifest
que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat

del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar
la societat a través de la independència. I. Al mateix temps, avui tornem a constatar que les
forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del
conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim
del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la
igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem
cara a la voluntat repressora de l’estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg,
reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a
totes les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de
fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé
recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions
arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar
en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es
trobaven a presó preventiva.
L‘incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol
resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions
pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I
aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda
etapes autoritàries en què no hi havia garantits dels drets polítics ni les llibertats de la major
part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica,
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint,
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat
dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a
favor (grups municipals: Junts; ERC-MES-AM i Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+); 7 vots en
contra (PSC i C’s) i 3 abstencions ( Cristina Llorens Pardo (PSC); Vicente Pérez Mula (IMM) i
Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), per tant, hi ha empat de vots I s’aplica el vot de qualitat de
l’alcalde que vota en contra, NO S’APROVA:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una
regressió dels drets i llibertat de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia
de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap
delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política
celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit
en tractats internacionals com la Carta de Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets
Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català.
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i
acords que se’n derivin, com màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de
la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostar l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a totes les mobilitzacions de
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar a
la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les
llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia
26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i
les llibertats de tota la ciutadania de Mont-roig del Camp, la defensa del diàleg i dels principis
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible
en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés del Diputats, a la Presidència del
Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis
i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
Sr. Alcalde: Donaríem per finalitzat aquest ple.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde
16 d’octubre de 2019

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

