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Vicesecretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 19 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana, i la de l’interventor interí, en Lluís
Bordes Capdevila, s’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre
Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es
detallaran.
S’excusa l’assistència per motius de feina inajornables el regidor i portaveu del
PP, Sr. Carlos Nicolàs i Arfelis.
Per part del Sr. Alcalde, es dóna per iniciada la sessió i entra a tractar el primer
i únic punt de l’Ordre del Dia:

1.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya

El Sr. Alcalde manifesta que el Govern central, amb la col·laboració del PP,
PSC i C’S està donant lloc a la supressió de l’autonomia de Catalunya, per la
qual cosa entén que cal procedir d’immediat a donar suport a les nostres
institucions.
Dóna, a continuació la paraula a la portaveu de CiU, qui manifesta que, com ha
dit el Sr. Alcalde, el que està passant és trascendental per a la història de
Catalunya. Assenyala que des del 2010 ja s’han anat realitzant mobilitzacions
per exigir el respecte dels nostres drets i s’ha demanat, en aquest sentit,
l’obertura de la via del diàleg sense que no s’hagi pogut obtenir cap resultat
positiu. D’altra banda, les actuacions que l’Estat està portant a terme són cada
cop més indignes, i entén que no ens hem de rendir passi el que passi. És per
això que, al seu criteri, el Ple s’ha de pronunciar en el sentit de la moció que
llegirà, que ha estat consesuada pel seu grup i pel portaveu de Poblem
Almacelles.
Acte seguit la regidora dóna lectura a la moció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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 tots aquests motius, l’Ajuntament d’Almacelles
ACORDA
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre.
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. Donar suport a totes les entitats pedagògiques de Catalunya, per la
tasca educativa que duen a terme i encoratjar-los a prosseguir el seu exercici,
tant respectuós amb les llibertats i amb la convivència, així com als mitjans de
comunicació.
Cinquè. 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.
Almacelles, 24 d’octubre de 2017”
El portaveu del PSC pregunta si s’ha intentat consensuar, donat que no ha
pogut assistir a la Comissió Informativa.
Contesta la portaveu de CiU que s’ha intentat i s’ha obtingut un acord parcial
doncs aquesta no té el contingut de l’AMI per haver-se rectificat en signar-la
amb el grup de Poblem Almacelles.
El portaveu esmentat fa constar que el seu grup estaria d’acord amb el
redactat excepte el primer acord i, per tant, si cal votar-la en la seva totalitat
s’abstindrà.
Pren la paraula el portaveu d’ERC, qui manifesta que no ha signat la proposta
atès que el seu contingut no és el proposat per l’AMI o l’ACM, doncs en
l’exposició de motius s’ha omès parlar que el mandat democràtic és per a la
independència de Catalunya.

Així mateix, entén que en el primer acord la proposta que es presenta ha exclòs
dir que el mandat del primer d’octubre es fonamenta en la Llei del Referèndum,
i en la Llei de Transitorietat Jurídica. Entén, d’altra banda, que el punt quart no
estava en la proposta de les entitats municipalistes. Si bé es pot acceptar i
estendre’s a d’altres entitats com són els Mossos d’Esquadra, etc.
Entén que l’Estat està donant un cop d’Estat a la democràcia; que no és la
primera vegada que es fa en 300 anys, tot i que considera que aquest cop s’ha
anat massa lluny. Entén que tenen la força del poble, que poc a poc s’està
arribant als objectius de la DUI i que, en definitiva, cal tenir confiança en els
nostres polítics que fins ara no han fallat a diferència dels de l’Estat espanyol.
El portaveu de Poblem Almacelles fa constar el seu agraïment al PDCAT, per
haver pogut consensuar en una matèria tan important. Entén que, més enllà de
la DUI, el que cal és que estiguem en contra de l’article 155, doncs suposaria
tirar enrere. Cal, d’altra banda, estar amb el que demana el poble. A
continuació, es passa a llegir un poema de Marin Niemöller, que reflecteix el
moment present i que diu així:
“Vinieron por los comunistas, más no dije nada pues yo era comunista.
Vinieron por los judíos, más no dije nada pues yo no era judío.
Vinieron por los sindicalistas, más no dije nada pues yo no era sindicalista.
Vinieron por los católicos, más no dije nada pues yo no era católico.
Al final, vinieron a por mi, más por aquel entonces ya no quedaba nadie que
dijera nada”.
Considera, en definitiva, estar en contra dels ultradretans que volen coartar les
nostres llibertats. Cal aixecar la veu encara que sigui en silenci, o no arribi gaire
lluny.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, tal com ha dit en la Comissió
Informativa, està d’acord amb la proposta i amb l’exposició de motius, si bé no
està d’acord amb el punt primer considerant que es podria substituir per
“manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per aturar la
suspensió de l’autonomia, fent-nos ressò de la mobilització ciutadana de l’1
d’octubre”.
Considera també que tots estem en contra de la repressió policial, de les
querelles i dels presos polítics, de la presència policial… Malgrat això, entén
que la DUI ara no és una solució als problemes que existeixen, sinó que cal
diàleg. Per tot això, el seu vot serà el de l’abstenció.
El portaveu de CiU fa constar que no s’ha pogut acceptar el redactat proposat
per la regidora d’Almacelles Lliure, doncs cal parlar del mandat de l’1 d’octubre,
de la Llei del Referèndum i el de la Transietorietat Jurídica, que ens ha permès
arribar a on estem. La regidora d’Almacelles Lliure entén que per a consensuar

no s’ha de passar la moció a les 12 del migdia i esperar que es facin esmenes,
sinó que s’ha de fer de manera conjunta entre els diferents portaveus
municipals.
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha modificat la proposat de l’AMI i de l’ACM, amb
l’ànim de consensuar-la i s’ha aconseguit fer-ho amb Poblem Almacelles,
entenent que el redactat que proposa la regidora d’Almacelles Lliure desvirtua
la moció.
Entén, finalment, que s’està reproduint el que es va fer amb el Decret de Nova
Planta en contra de les institucions catalanes.
Finalment, se sotmet la moció a votació i aquesta és aprovada amb 10 vots a
favor dels regidors d’ERC, CiU i Poblem Almacelles, i les dues abstencions dels
regidors del PSC i d’Almacelles Lliure.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 19,40 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
El vicesecretari

Vist i plau,
L’alcalde

