ACTA (10/17) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA
VINT I CINC D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET

ASSISTENTS

PRESIDENT

Sr. Xavier Sala i Congost

MEMBRES

Sra. Sílvia Fonoll Ribas
Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig
Sra. Sònia Pujol Valls
Sr. Xavier Figueras Esteve
Sr. Narcís Palahí Garrido
Sr. Joan Alcalde Alonso
Sr. Josep Llensa i Rocosa
Sr. Jordi Aviño Rovira
Sr. Julio Rico i Badosa
Sr. Mario Aliu i Trenado
Sr. Sebastian Mateo Herrero

Absent

Sr. Josep Xifra i Deulofeu

Secretari,

Sr. Miquel Coma i Tarrés

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 25 d’octubre de 2017, els membres que
s’esmenten es reuneixen a la Sala de Sessions de l’ajuntament, a l’objecte de dur a terme la
sessió extraordinària.
El Sr. ALCALDE excusa l’assistència del Sr. Xifra, que per temes personals no podrà assistir al
ple.

A continuació fa conèixer els afers inclosos en
L’ORDRE DEL DIA:

1.-PROPOSTA DE MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS
POLICIALS EL PASSAT DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,

1

serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- CONDEMNAR de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel
govern de l’Estat que van provocar més de 1.100 ferits, quatre d’ells ingressats en centres
hospitalaris.
SEGON. DONAR tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- EXIGIR la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar
que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- DEMANAR la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo,
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre
municipi.
CINQUÈ.- REBUTJAR l’actuació del Rei d’Espanya, en especial les dues últimes intervencions
públiques que han estat parcials i ofensives per la dignitat del poble català, no instant al diàleg; i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi
SISÈ.- RECONÈIXER l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions
de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SETÈ.- DEMANAR la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
VUITÈ.- DEIXAR constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

El Sr. ALCALDE proposa que les intervencions siguin començades pel grup de menor
representativitat fins al de major representació

Intervencions:
Sr. MATEO
Nosotros, como es evidente, votaremos en contra. Lo que queremos expresar es que el Domingo
1 de octubre las imágenes no nos gustaron; debido a un mandato judicial, de un poder
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independiente. Por lo tanto la moción está mal formulada. No la votaremos. Enric Millo, el
delegado del gobierno no es responsable de ninguna carga policial. No dio orden que no se
efectuara. Simplemente que las fuerzas de orden público tenían un mandato de la juez Lamela,
que determino que los colegios se habían de cerrar. No debían estar abiertos. Hubo las cargas
desgraciadamente. Era su Trabajo. Y respecto el rey, no vemos motivo por implicarlo en los
cargos porque el rey aquí no pinta nada.
Sr. ALIU
Bueno, nosaltres estem a favor d’aquesta moció. No és exactament el que vàrem demanar però
s’hi acosta molt. Voldríem que constés com a persona non grata. Estic d’acord amb vostè que no
és responsable de les cargues, però si de moltes coses, però és que és mediador, i mai ha mediat.
Si s’hagués dignat a fer sentir les dues parts i potser no s’hagués arribat a aquests punts. Fora de
les recollides de firmes i retallades de l’estatut. S’hi ha arribat. Nosaltres soms civilitzats, i
volem parlar.
No és el responsable de les càrregues, són els mandos però si que podia mediar i ser imparcial. I
per dos vegades. Va fer el discurs del PP i el segon dia a Oviedo que ho va repetir. Aquest si
crèiem que no és digne de merèixer lloc en aquest municipi.
Les cargues policials, que complint amb la seva feina, a mi em remonta molts anys anteriors. No
haurien d’anar per aquí. La democràcia no és un mando y ordeno. Una llei que es va imposar i
que vostès van votar en contra. Es va imposar amb una pistola a la nuca. No m’ho poden vendre
perquè és imfumable. Això no és adoctrinar, no ens poden vendre aquesta moto. Intentar com es
pot dialogar i parlar. I no a garrotades. No es pot anar així. Nosaltres som un poble pacífic i les
consignes donades per aquest pas sempre han estat pacífiques. Espero que segueixi així. Espero
que tinguin cullons i declarin la independència. Lliçons de democràcia el PP cap ni una, i el
PSOE cap tampoc i no parlo de l’extrema dreta que és Ciutadans.
Sr. RICO
Bona nit. Emprenedors, al llarg d’aquests 6 anys ha mantingut oposició ferma a aquest tipus de
mocions. La primera era una transversalitat ideològica dels seus votants. I en aquest cas també.
La segona premissa aplicada des del 2011 és que es tracta d’una plataforma ciutadana vinculada
a decisions del municipi de Santa Cristina d’Aro. I al llarg dels 6 anys no hi hem participat.
No participació volia dir que no era el seu debat, cada vegada que ha passat una intervenció
d’aquest tipus. Hem de tractar sobre temes de gestió municipal. En aquest sentit vull manifestar
preocupacions profundes pel moment que es viu. Demanaria als partits que tenen representació
als diferents governs els demanaria responsabilitat. Un esforç per no deteriorar la convivència, el
benestar i el creixement econòmic.
A nivell personal crec, el que més em preocupa és que continuï la convivència. No m’agrada
veure una sala on la sensació és que hi ha bàndols. Mai he vist tensió com la que veig i no
m’agrada, m’espanta.
Crec que s’ha de buscar un enteniment fins a l’últim segon. No aplicar el 155 i convocar
eleccions immediates. Els interlocutors no són els correctes a cap de les dues bandes.
Em sento orgullós de Santa Cristina, que és transversal i els que teniu responsabilitats, apreteu
perquè continuïn convivint.
Amb aquesta intervenció, abandono la sala. Com no vull votar aquest tema, no participaré a la
votació. Ni d’aquesta ni de cap altra.
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Sr. SALA
No és novedós com a plataforma us eu manifestat. Per tant, entenem la seva postura.
Sr. LLENSA
El nostre grup considera que aquesta moció és totalment correcte i el vot serà favorable.
Sr. PALAHÍ
Intentaré ser breu. M’agradaria poder fer meves les paraules, i les que ha manifestat el Sr. Rico,
aquest grup nostre no es pot permetre el luxe de no haver decidir de votar.
Nosaltres ens abstindrem d’aquesta proposta. Explicaré els motius. Qui em conegui, malgrat
estar adherits al PSC, estem com a independents, per tant la decisió no vé imposada. He criticat
obertament i fins fa poc certes polítiques del PSC i PSOE. Maldrat això, dintre de la nostra
formació és heterogènia perquè hi ha de tot. Aleshores, com a regidor del municipi, parlar per
boca dels que em varen votar, a mi i a en Joan, em sembla que no em pertoca. Tot i que a nivell
personal jo no hi sóc aquí. D’acord amb el Sr. Rico que quan vaig emprendre aquesta aventura
ho vaig fer des del punt de vista municipal i local. Sempre he cregut que ens han escollit per
arreglar, gestionar els problemes del municipi, no els problemes de nivell superior.
Malauradament, des del Ple municipal no podem arreglar. Les aspiracions són molt llegítimes
però no és el lloc adequat.
Al ple que vé més gent, no és el pe que afecta menys a qüestions del municipi.
Sra. PUJOL
Sr. Mateo, li faré una apreciació. La separació de poders a Espanya no n’hi ha. Vostè considera
que Millo no té res a veure amb la resolució judicial que va emparar la violència. Vostè
considera que tenia facultat per aturar-la?
Sr. MATEO
No
Sra. PUJOL
Es el delegat del govern espanyol
Sr. MATEO
Venia de la jutgessa
Sra. PUJOL
La jutgessa explicitava que calia usar la violència contra la gent, que feia resistència passiva
Sr. MATEO
Suposo, no he llegit l’auto.
Sr. SALA
Com a portaveu d’esquerra, comparteixo el que deia la Sra. Pujol perquè és el delegat i ha
d’assumir les conseqüències, com a responsable del que va passar. Nosaltres entenem que la
justícia no és arbitrària, sinó que està teledirigida pel grup popular. Se li demana com a delegat
del govern.
Les mocions que porten a ple ens venen de l’ACM i de l’AMI. En aquest cas l’Ajuntament hi
està adherit, i són les que s’aproven a la resta de municipis.
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En Marius comentava lo del rei; si que ho va demanar. Les intervencions públiques les
condemnem també. Ens adherim a incloure en l’apartat 5 de la moció, a l’apartat final la
declaració de persona non grata.
Es passa a votar la modificació de la moció, en el sentit d’incloure en el punt 5, la declaració de
persona non grata cap a la figura del rei d’Espanya, que s’aprova amb el següent resultat
Vots a favor: 8 del senyor Sala i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de la
senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Llensa i Aviño del
Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.
Vot en contra: 1 del senyor Mateo del Grup del PP.
Abstencions: 2 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents.

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el
següent resultat:
Vots a favor: 8 del senyor Sala i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de la
senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Llensa i Aviño del
Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.
Vot en contra: 1 del senyor Mateo del Grup del PP.
Abstencions: 2 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents.

2.-PROPOSTA DE MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS
PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SANCHEZ I
D’OMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
El passat dilluns 17 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
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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.
Per aquest motiu, Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- EXIGIR la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- DECLARAR la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir
de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- DENUNCIAR la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- DEMANAR a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- COMUNICAR al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Sr. MATEO
Una vez más vemos una moción que de cada tres palabras es democracia. Las otras 2 no las
entendemos. Los Jordis no son presos políticos. Son señores que alertaron a las masas para sitiar
las fuerzas del orden para buscar datos de la tesorería. Subieron al coche y las siguieron
alentando. Y antes ya los habían alentado, distribuyendo wats’upps para que fueran a sitiar a la
Guardia Civil. Estuvo 12 horas dentro. Si hubieses sido pacífica, hubieran podido salir.
Los vehículos quedaron como quedaron. En el 30 minutos se ve lo que fueron alentando.
Votaremos en contra.
Sr. ALIU
Li manifesta al Sr. Mateo si es pren algú, paraules que tot seguit retira.
No vull comentar les bajanades, respecte a aquests dos senyors. Ja no diré res més. La
democràcia per vostès és com l’entenen vostès. Nosaltres votarem a favor que aquests companys,
defensors de la democràcia surten el més aviat possible.
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Sr. LLENSA
Igual que en l’altre punt, és correcte i votarem a favor.
Sr. PALAHÍ
Ens abstindrem per les mateixes raons que he explicat abans. Tot i així, per qui cregui que no em
vull mullar, aquesta proposta en concret, sóc advocat. I tots els advocats vàrem tenir aquest auto i
el vam discutir, llegir, comentar i que fonamenta la presó provisional. I és infumable al nostre
entendre.
No sé si són presos polítics, imputar delicte que s’imputa és molt agafat pels pèls, potser un altre
tipus penal encaixaria millor, però la presó provisional no és justificable. No hi ha dubte que en
aquest cas, la separació de poders no existeix tal com hauria d’existir.
És veritat que no ha existit mai la separació de poders, però es la manera que s’ha intentat per
mantenir cert equilibri.
Molt fàcil el discurs de repetir decisions judicials perquè no hi ha opció, però una cosa és
respectar i una altra cosa és criticar que és ajustada a dret. A mi no m’ho sembla.
De tota manera, l’abstenció, en aquest cas, al meu entendre, el text de la moció em sembla
distorsionat per la finalitat a que anava destinat.
No crec que es pugui il·legalitzar tant l’ANC com Omnium. No m’hi apuntaria però plantejar-se
il.legalitzacions quan el que promouen no són violents. Només pel fet que s’ha produït. Ens
xerrica el text previ, com s’ha enfocat.
Sra. PUJOL
Votarem a favor. Sr. Mateo, celebro que 2 de cada 3 paraules van de democràcia. Tot en aquest
tema va de democràcia. Va de justícia. No ho volen entendre perquè el judicial els hi fa la feina.
Sr. SALA
Des d’esquerra creiem que és inadmissible i que no es pot justificar. M’ha agradat la intervenció
del Sr. Palahí, de la separació de poders. Cada vegada ho tenim més clar com funciona aquest
tema. Per tant, exigim nosaltres la llibertat immediata d’aquestes 2 persones. No hi ha motiu per
aquesta aberració absoluta.

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el
següent resultat:
Vots a favor: 8 del senyor Sala i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de la
senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Llensa i Aviño del
Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.
Vot en contra: 1 del senyor Mateo del Grup del PP.
Abstencions: 2 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents.

3.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE
CATALUNYA.
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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.
Per aquest motiu, Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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.

Sr. MATEO
Una moción más. De cada 3 palabras, una es democracia, no que vaya de democracia.
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Diálogo como exigían la primera moción lo hemos podido. Se ha invitado al Sr. Puigdemont a
acudir al Senado para que defienda y que se modifique la constitución. Y la constitución no
permite votar si o si el referéndum.
Hoy, una vez las memorias del Sr. Macià, que actuó de forma legítima con Catalunya, participo
en el exilio, los que crearon la constitución se pusieron en contacto con él. Lo dice en sus
memorias y agradece la tendida de manos. La constitución no lo permite. Hacéis referencia al
EAC que vosotros lo habéis violado. Habéis saltado las leyes. No permitís el debate político. La
ley estatal os beneficia. El 53% lo sacaron fuerzas demócratas a favor de la constitución y el otro
47% las otras fuerzas.
No liquida nada. Lo único que va a hacer va a separar los cargos políticos que han rechazado la
negociación. Ha tenido excesiva paciencia más le duela. Los 4 párrafos son muy claros. Se
aplicará de forma necesaria para retornar a la constitución la rebelión contra la unidad de España.
Sr. ALIU
Faré cas al bon amic Sr. Palahí. Votarem a favor d’aquesta moció. Per moltes coses. Discrepem
del discurs del govern d’Espanya i els seus delegats que el sustenten. Constitucional tampoc és,
doncs no s’ajusta al que és el 155.
Diu que va en contra de l’estatut, però això ho fan, com si s’escapa el ramat, ens hem saltat
l’estatut quan ells se´ls van polir primer i amb reforma després. I d’això no se´n recorden.
Després, els senyors del PP, van i recullen firmes de l’ ”a por ellos”, encara era massa bo i
després el constitucional ho va acabar de retallar juntament amb el Sr. Guerra.
I això no és fumable. Nosaltres som un país demòcrata, encara que pesi. I com que d’aquí 2 dies
serem lliures, s’haurà acabat.
Sr. LLENSA
Igual que la intervenció anterior.
Sr. PALAHÍ
Em tornaré a mullar. I ens abstindrem per les mateixes raons. També em vull explicar. Crec que
és un error intentar partir del resultat de l’1 d’octubre com a base o pedra filosofal pel que es
busca. Construir una casa sobre fang. El moviment del dia 1 va ser un moviment social
espectacular.
Crec que és cert que el govern espanyol se´n va sortir per tal que no tingués garanties. El cert és
que el resultat obtingut en aquest referèndum no pot servir com a força d’aquesta finalitat. En
aquest cas, el govern de la Generalitat havia de reconèixer que ha perdut la batalla. No una
guerra. Crec que és un error. Amb totes les garanties tindria el recolzament, per això no es va
deixar celebrar. El peix que es menja la cua.
Hi ha 2/3 milions que clamen per unes necessitats. Cal escoltar i entendre. La realitat social que
no es pot obviar. No obstant això, és victòria moral però no material. Diàleg de sords entre els
dos mandataris. Els punts de partida de tots 2, no s’acceptarà mai.
Arribats aquí, demà o divendres ho sabrem. No sé quina és la solució per lo menys dolent per
Catalunya. És una llàstima, és una cosa que abans ha comentat en Julio, que és la fractura social
que avui és palpa aquí. Es respira inseguretat, mala llet a estones. Hem arribat en un moment,
em fa llàstima i por i hi ha molta gent, depèn de qui passa pel costat et parlen en veu baixa i et
diuen que és perquè tenen por. Probablement la por és injustificada però el problema és que no
sé si és real o no, el problema és que la té. Aquí hem arribat.
Espero que no s’apliqui l’article 155. És una intervenció i pagarem les conseqüències. Espero
que s’arribi a una solució fins a l’últim moment.
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Sra. PUJOL.
No farem esmena a l’argumentari de l’explicació del Sr. Mateo. Fem un sobreesforç al “lalala
mental” exposat. Llegeix a continuació la intervenció escrita:
“Es sotmet a votació una moció de rebuig a l’aplicació de l’article 155. El govern espanyol ha
optat per la vessant més àmpliament restrictiva d’aquest instrument legal, pretenent fins i tot
intervenir als nostres mitjans de comunicació públics. Estem plenament d’acord en que cal
defensar de manera aferrissada la nostra autonomia i el nostre Parlament, seu de la sobirania del
poble català. Tot i això, es porta a Ple una moció tipus redactada per l’AMI, que inclou el donar
validesa com a referèndum d’autodeterminació les votacions del passat 1 d’octubre. Ens hauria
agradat haver tingut temps per proposar -com han fet altres ajuntament- un document que es
centrés en el rebuig frontal al 155 i obtenir, així, un més ampli consens en l’aprovació amb els
grups municipals. Fent autocrítica diria que ens passa sovint que adoptem mocions tipus que ens
venen ja precuinades. El dia a dia i les presses del moment en què vivim ens ho han impedit.
El nostre grup municipal el configuren persones molt diverses que tenen molt clar que volen
viure en un món socialment més just i solidari. Aquesta diversitat també hi és respecte a la
qüestió independentista. Incloure el tema de la validesa del referèndum en el cos de la moció ens
ha generat debat. De fet, el debat, és quelcom que ens caracteritza. Com l’assistència a totes les
mobilitzacions que s’han fet al nostre municipi .Fins i tot la disputa ben entesa és un dels nostres
trets. Aquesta diversitat d’opinions, exposades en base al respecte i l’estima que ens tenim, no
ens allunya... ens apropa i en enriqueix sobre manera.
Ahir a la tarda vàrem acordar que donarem suport al text íntegre de la moció, tots dos regidors.
Sense proposar esmenes ni transaccions. No tenim ni disciplines de partit ni disciplines de vot.
Dialoguem i arribem a consensos. Fem...política. I ho farem sobretot per dos motius:
1- Perquè cal ser-hi sí o sí. El retall de llibertats és bàrbar. Ja no va de banderes, ni tampoc de
partits. Va de democràcia i cal que tots els que hi creiem, fem pinya.
2- Perquè l’alcalde, el nostre alcalde, va assumir ell sol els riscos de cedir l’escola per a al
celebració del referèndum. I estem segurs que ho va fer en un gest d’immensa generositat,
sobretot, cap a la resta de regidors del govern. Al grup es va considerar que votar a favor
d’aquesta moció era una manera de ser al seu costat.
Moltes gràcies”
Sr. MATEO
Una correcció, i és que el Sr. Suárez no llamó a Tarradellas, fue a Macià.
Sr. SALA
Donem ple suport sens dubte. Discrepo amb en Narcís que és una casa que s’aguanta amb base
de fang. No és una victòria moral. I el dia 1 d’octubre va ser impressionant, incalculable.
2,5 milions ho varen fer. I a altres se´ls va impedir. El que vaig viure el dia 1 d’octubre no ho
havia vist mai, les mobilitzacions anteriors i posteriors, etc...
La veritat és que va ser increïble. I ha passat a tots els municipis de Catalunya i malauradament
amb tota la repressió conduïda pel govern espanyol.
I esperem que demà es proclami la república catalana. Gràcies.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el
següent resultat:
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Vots a favor: 8 del senyor Sala i de les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de la
senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Llensa i Aviño del
Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.
Vot en contra: 1 del senyor Mateo del Grup del PP.
Abstencions: 2 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents.

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 21 hores i trenta minuts del dia vint i cinc
d’octubre de dos mil disset, de la qual cosa en dono fe.
L’alcalde

El secretari,

Xavier Sala i Congost

Miquel Coma i Tarrés
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