ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
13 de novembre de 2019
De 09.15 a 10.30 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benitez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Secretària
Alicia Puig Romagosa
Absents
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Ordre del dia
1. Aprovació d'una proposta en relació amb la sentència als líders polítics i socials de
l'independentisme
2. Creació d'una comissió d'estudi sobre l'estat actual, sobre la seva accessibilitat, així com
de la mobilitat i els usos de la plaça Lluís Companys
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1. - Aprovació d'una proposta en relació amb la sentència als líders polítics i socials
de l'independentisme
El 14 d’octubre de 2019 es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem al judici als
líders de la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a Jordi
Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull,
Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.
Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell
Borràs amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.
La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al qual
mai s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És per
això que, ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans
consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat
possible de les forces polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i
a la confrontació dins la societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix
temps, contribueixi a l’estabilitat política que el país necessita.
Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa
de desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana
que posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar
solucions a l’actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre
els quals ha de pivotar la política catalana en els propers temps.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar la nostra indignació davant d’una sentència injusta que genera un
precedent inacceptable.
2. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les
seves famílies, a les quals acompanyem en aquest moment dur i injust pel que
estan passant.
3. Promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries
per facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les
persones exiliades.
4. Denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils
i polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació,
d’expressió, de lliure associació i de dissidència política.
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5. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el
rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per
vies democràtiques i dialogades.
6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques
inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana.
7. L’Ajuntament de Mollet del Vallès es posa al servei del diàleg polític i a
treballar per trobar solucions a l'actual conflicte polític.
8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del
Parlament de Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les
entitats municipalistes de Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 11.
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez i
Torrecilla. Total: 10.
S'abstenen: Buzón i Muñoz, N. Total: 2.
Resultat: Aprovat per majoria.

2.- Creació d'una comissió d'estudi sobre l'estat actual, sobre la seva accessibilitat,
així com de la mobilitat i els usos de la plaça Lluís Companys
La Plaça Lluís Companys és una plaça de referència a Mollet del Vallès i, sobretot, per
als veïns del barri de Can Pantiquet.
Les queixes sobre el seu estat de manteniment i del seu entorn i la petició d’actuacions a
l’ajuntament per part dels veïns es sobradament coneguda i constant des de fa anys.
També s’ha de fer notar que aquesta plaça acull un dels actes institucionals que
anualment celebra l’ajuntament en homenatge al President Lluís Companys, represaliat i
assassinat pel govern franquista de l’Estat Espanyol.
També és just recordar que, malgrat que el President Lluís Companys, els molletans
morts als camps de concentració nazis o els molletans morts per les bombes de la guerra
civil tenen monuments en diferents llocs de la nostra ciutat en el seu record, l’alcalde
Josep Fortuny i Torrents, represaliat i afusellat pels franquistes, no té cap monument a
Mollet del Vallès. Creiem que aquest és un deute històric que tenim com a ciutat cap a
l’alcalde Fortuny i que ha arribat l’hora de reparar aquest greuge.
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Creiem que la plaça de Lluís Companys, pel seu propi significat, és el millor lloc per
posar un monument d’homenatge a l’alcalde Fortuny, fent compatible aquest nou
monument, amb el ja existent del President Companys i la pròpia plaça.
Per tot l’exposat creiem que és necessari fer un projecte integral de renovació d’aquesta
plaça i del seu entorn.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear una comissió informativa especial sobre la plaça de Lluís Companys amb els
següents objectius:
 Definir un pla integral de renovació de la Plaça Lluis Companys i del seu entorn
que contempli també aspectes de mobilitat i d’accessibilitat.
 Integrar un nou monument en homenatge a l’alcalde Josep Fortuny i Torrents
que sigui compatible amb el significat de la plaça i amb el monument ja existent
del President Lluis Companys.
2. Que els integrants d’aquesta comissió siguin representants de tots els grups
municipals, els tècnics de les àrees afectades, representants del Centre d’Estudis
Molletans i de l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 11.
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Muñoz, N., Muñoz, M.J.,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjat per majoria.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201911130816290000_FH.videoacta
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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, ALICIA
26/11/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
27/11/2019

.
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