ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA
24 D’OCTUBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt 24 d’octubre de 2019.
A les 12,50 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105,
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió
extraordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde Ignasi Simón i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Fran Sánchez Castilla, Albert Iglesias
Boza, David Morales Campos, Maria Lourdes Martín Montero, Felicita Romero
Olivares, Marc Palet Rodríguez, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Josep
Nogués i Miras, Manuela Nieves Garrido Marín, Juana Maria Morata López, Antonio
Polo Lama i Manel Busquets i Mateu. S’han excusat les regidores Maria del Mar
Pedrerol i Villarroya i Lourdes Maria Estéfano Orozco i el regidor Josep Oriol Vera
Brau. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma
Navarro i Medialdea.

Abans de donar lectura a la Moció, el regidor Iban Martínez explicà que aquesta moció
s’estava votant a més de 700 municipis. Malgrat els intents de complicar l’assistència
dels regidors que havien fet la sol·licitud escollint una hora molt complicada (tots
treballen), aquí també la discutirien i votarien. En el nostre cas, no només hi donaven
suport els Grups municipals amb representació, ERC i Junts X Lliçà, també tenia el
suport de grups com Som Alternativa o entitats com l’Assemblea Nacional de
Catalunya i altra gent a la que directament no representaven.
Seguidament donà lectura a la Moció que és del següent contingut:
“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 s’hagués hagut de produir.
Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no es 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
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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 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 al 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 ni hi havia garantits els 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
a 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 regressió 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, 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.”
Acabada la lectura, el regidor Iban Martínez explicà que aquesta moció estava
redactada per l’Associació de Municipis per a la Independència i per l’Associació
Catalana de Municipis i reflectia el malestar la situació i pensament de molts
ajuntaments, afirmant que no estava redactada per uns partits polítics.
Tot seguit donà lectura al següent escrit:
“Avui fa una setmana, els nostres companys i companyes eren condemnats de
manera injusta a 100 anys de presó per haver defensat el nostre dret a decidir
democràticament el nostre futur. Una setmana després, la repressió no ha fet més
que augmentar i s’han multiplicat les persones represaliades i empresonades, amb
qui ens solidaritzem.
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Però amb la repressió creixent també s’ha fet immensa la resposta ciutadana a la
política venjativa de l’estat. El gruix dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens
hem mobilitzat per defensar els nostres drets i llibertats col·lectives i exigir-li a l’estat
que s’assegui i dialogui d’una vegada per totes.
L’Estat ha condemnat greument l’exercici de drets fonamentals, des de la violència
institucional i essent, ell mateix, presoner de la por d’escoltar la societat.
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,
així que a partir d’ara es criminalitza penalment, per exemple, l’aturada d’un
desnonament.
Però per molt que ho desitgi l’estat, la sentència no ha estat el final de res, sinó un
nou impuls per al moviment independentista. Ens volen cansats i derrotats, però no
saben que tornarem. I que tornarem més forts.
Si les nostres àvies se’n van sortir, en condicions immensament més difícils,
nosaltres també ho farem. Som la generació que hem nascut per guanyar. No en
tingueu cap dubte, tornarem i guanyarem.”
El regidor Manel Busquets digué en primer lloc que lamentava l’hora del Ple, atès que
un altre horari hauria facilitat l’assistència de més gent. Manifestà que es presentava
aquesta Moció perquè des dels ajuntaments es podia fer servir aquesta eina per
manifestar i fer sentir la posició en contra d’aquesta sentència. Afirmà que aquest judici
no hauria hagut d’existir i rebutjava la sentència perquè representava un regressió de
drets del poble català, reivindicà el dret a l’autodeterminació de manera pacífica
perquè era un dret fonamental. Per acabar, digué que votar no era cap delicte, i per
això reclamava la llibertat immediata, perquè en democràcia les idees no es jutjaven.
El regidor Antonio Polo digué que el seu partit tenia una moció pròpia en relació amb la
sentència, que havien fet arribar a ERC i Junts per Lliçà, però no havien arribat a cap
acord: Assegurà que li hauria agradat presentar-la avui, però pel caràcter extraordinari
del Ple, no es podia presentar, per això anuncià que en el proper Ple de novembre la
presentarien. Pel que feia a la Moció presentada digué que hi havia parts que hi estava
d’acord i en d’altres no, i que per això s’abstindria de votar.
A continuació el regidor Fran Sánchez manifesta que:
“Aquest dies Catalunya i el catalans hem arribat a una situació límit, fa molts anys
que el conflicte i la relació entre Catalunya i Espanya creen un estat d’opinió, hi ha
un problema que s’ha de resoldre de portes endins i portes en fora, un conflicte
polític requereix solucions polítiques i que malauradament no ha estat així, un
carreró sense sortida que hem d’entomar amb responsabilitat i moderació. Després
d’un llarg període de presó preventiva discutible i opinable de dirigents polítics i
líders socials, la sentència del tribunal suprem no contribueix a tancar ferides, sinó a
exemplificar el fracàs de les parts en aquest conflicte polític, aquesta situació
impedeix trobar espais de diàleg per encarar el futur de Catalunya i espanya amb
consens d’àmplies majories. La sentència del Tribunal suprem ha accentuat el
malestar d’una part de la societat catalana, amb líders socials i polítics a la presó
aquest diàleg reconeixem que es fa cada vegada més difícil. Tot i així volem
defensar que només el diàleg donarà sortida a aquesta situació, una sortida
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negociada, i que representi a un majoria àmplia de catalans i catalanes. Judicialitzar
un problema polític no és un bon mètode per trobar solucions, la unilateralitat
tampoc, vivim moments complexes, en que la raó i el sentit comú haurien
d’imposar-se sobre tot entre els responsables polítics, temps de sumar esforços i
buscar sortida que generi consensos amplis. És necessari acostar posicions,
deixar-nos de buscar culpables per avançar cap a una solució., potenciar el que
uneix i deixar de banda el que separa, en benefici dels ciutadans. Reconeixem la
legalitat de l’anhel d’independència de qualsevol dels nostres veïns, igual que els
que han decidit que aquest no és el seu model de futur, nosaltres volem respectar a
tots i a totes, hem d’assegurar que ciutadans de Lliçà d’Amunt vegin garantits els
seus drets a manifestació i de reunió, a la vegada que demanem proporcionalitat
per les accions, condemnem qualsevol tipus de violència i sense defallir en l’intent
de canalitzar la frustració generada pel procés independentista.
Ens trobem en el Ple on manifestem que no fallarem a la convocatòria d’un Ple el
demani qui el demani, les institucions s’han de respectar i amb elles els seus
representants, per això PSC avui compareix per donar les seves explicacions.
Creiem fermament i reclamem diàleg com a solució a la situació actual, negociació i
pacte seran la única sortida i s’assolirà amb el retorn a la política, rebutgem totes
les actuacions violentes i actes vandàlics que hi ha hagut aquests dies enmig de
manifestacions pacífiques que mostraven rebuig a la sentència del Tribunal
Suprem, no representen a la societat catalana ni tampoc creiem que representin al
col·lectiu independentista. Volem instar als grups parlamentaris a un acord ampli
que permeti desbloquejar l’actual situació, i anar a negociar amb el govern
d’Espanya amb un discurs ampli que representi a la majoria, per això cal que
Catalunya acordi el seu propi discurs, per tot això i perquè no creiem que continuar
amb la pugna política sigui la solució al problema, esperant que els polítics i
representants socials condemnats trobin en la legalitat la millor forma d’estar entre
nosaltres, el PSC votarà en contra de la moció.”
El Sr. Alcalde digué, en referència a l’horari del Ple, que per motius de legalitat la
sessió s’havia de celebrar en horari totalment diferenciat dels altres plens. Afegí que
en aquests moments la voluntat política era d’aportar calma i tranquil·litat al municipi,
on hi cabien totes les idees i s’havien de saber compartir i conviure les diferents
maneres de fer i de pensar, concloent que l’obligació dels regidors era aconseguir que
les diferents opinions convisquessin en pau.
Posat a votació, la Moció fou rebutjada pels vots en contra del PSC (7), amb el vot
favorable d’ERC (5) i de Junts per Lliçà (1). S’abstingué de votar el regidor d’En Comú
Podem.

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per
acabada la sessió, essent les 13,15 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.
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