ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
22 de novembre de 2017
De 9.45 a 10.56 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marti Turegano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora (s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
Francisco Muñoz Jiménez, regidor (s’excusa)
Ordre del dia
Aprovació d’una proposta en relació a l’empresonament de membres del Govern de
Catalunya
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1. - Aprovació d'una proposta en relació a l'empresonament de membre del
Govern
1.1.- Aprovació d'una proposta en relació amb l'empresonament del vicepresident i
7 consellers i conselleres del Govern de Catalunya
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Institució,
Benestar i Drets Socials és la següent:
El dijous 2 de novembre de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a presó pels
presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics
del
vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Joaquim Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer en presó sota fiança, i les
conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i s'ha dictat ordre internacional de detenció
per al President Carles Puigdemont, els consellers Antoni Comín i Lluís Puig i les
conselleres Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Tot i que tots ells hagin estat cessats en
aplicació de l'article 155 de la Constitució, ells i elles formen el legítim govern català
escollit a les urnes. A més el Tribunal Suprem ha decretat presó amb llibertat sota
fiança per a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres 5 membres de la
mesa.
El respecte a les decisions judicials dins el marc de l’Estat de Dret, no ha de ser un
obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la de
l’Audiència Nacional comporten la pèrdua de la llibertat de representants dels ciutadans
i ciutadanes de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes afebleixen el marc
de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir.
Estem davant d'un despropòsit jurídic. La decisió de la jutgessa Lamela de l’Audiència
Nacional ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a Catalunya i se suma a
la diversitat d’errors polítics i judicials comesos fins al moment.
Conscients de la situació que estem vivint,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Manifestar la nostra consternació per una decisió que considerem injusta i que ens
allunya de la solució del conflicte que avui vivim a Catalunya.

2.

Manifestar el nostre rebuig als empresonaments i el ferm compromís en la defensa
de les institucions catalanes.

3.

Manifestar l’exigència de la revisió de l’acte judicial de caràcter cautelar, i la
posada en llibertat del Vicepresident del Govern de Catalunya i dels consellers i
conselleres empresonats així com dels presidents de l'Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
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4.

Reiterar el nostre rebuig a la decisió del Govern de Rajoy d’aplicar l’article 155
i a totes les seves implicacions, així com a la Declaració Unilateral de
Independència que va aprovar el Parlament.

5.

Exigir al govern de Mariano Rajoy que aturi totes les mesures de caire autoritari i
repressiu.

6.

Rebutjar a la utilització de la via judicial, que ens allunya de la resolució del
conflicte. Només hi ha una via possible, la de la política, el diàleg i la democràcia.

7.

Preservar la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble de Catalunya.

8.

Manifestar la solidaritat amb familiars, amigues i amics de les persones
empresonades.

9.

Davant la situació excepcional que vivim fem una crida a la ciutadania de Catalunya
al compromís amb els valors democràtics i de convivència. Una crida a defensar les
institucions catalanes, el seu autogovern, l’alliberament de les persones a la presó,
aturar l’aplicació de l’article 155 i recuperar i aprofundir en la nostra democràcia.

10. Des dels ens locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa
en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap
espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i
convivència del nostre municipi, i és per això que reclamem a totes les institucions
implicades directament, com el Govern de l’Estat Espanyol i totes les forces
polítiques i socials catalanes, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de
resolució política i democràtica mitjançant el diàleg i l’acord.
El grup municipal AM-Esquerra-MES presenta el seu vot particular que escrit
literalment diu:
“Moció relativa a l’empresonament de membres del Govern de Catalunya.
El dia 30 d'octubre, el fiscal general de l'Estat va presentar davant I ‘Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons
públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament
de Catalunya, per haver dut a terme l'aplicació dels resultats de 1'1-0.
El dia 2 de novembre, I ‘Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d'un
partit polític amb 87 anys d’història, un altre exprimer tinent d'alcalde de Barcelona, i
un darrer d'ells exregidor de la localitat veïna de Parets del Vallès) i en va demanar la
detenció de la resta. Els polítics catalans empresonats són el vicepresident Oriol
Junqueras, i els consellers i conselleres Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors
Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Mundó.
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Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva
declaració prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d'ús arbitrari de la justícia espanyo la amb fins
polítics, com ja s'havia vist en els casos dels presidents de I'ANC i Ómnium Cultural,
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart (exregidor de la localitat veïna de Santa Perpètua de
Mogoda),o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
1'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948,i també contra
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950 i ratificada per l'Estat Espanyol.
Des d'aquest consistori sempre s'ha defensat les institucions de govern de Catalunya.
El compromís de Mollet del Vallès amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm
i innegociable.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDS:
1.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l'excarceració immediata
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d'acord amb el mandat sorgit de les urnes.
2.- Expressar el suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya.
3.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s'han vist
desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155 de la CE.
4.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l'arbitrarietat i l'ús
partidista amb que s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
5.- En senyal de protesta col·locar pancartes amb el text "Llibertat presos polítics" al
balcó de l'Ajuntament de Mollet del Vallesà ixi com al balcó de l'edifici de l'antic
ajuntament a la plaça Prat de la Riba.
6.- Instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una mediació
política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política.
7.- Exigir l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la CE.”
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Sotmès a votació el vot particular, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7.
Voten no: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, Moya, Murillo, Pérez, Sancho i Turégano. Total: 15.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjat.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya,
Murillo, Pérez, Sancho i Turégano. Total: 13
Voten no: Amaya, Calvo, Cisneros, A, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra.
Total: 9.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201711220843500000_FH.videoacta.
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
04/12/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
05/12/2017

.
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