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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària 

Data 23 / d’octubre / 2019 

Durada Des de les 18:36 fins a les 19:10 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT 

Presidida per ALFONS GARCIA RODRIGUEZ 

Secretari M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40914565A ALFONS GARCIA RODRIGUEZ SÍ 

39864814H ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ SÍ 

39876612V BELEN LAVILLA VIDAL SÍ 

48273403Z DIEGO GARCÍA VERA SÍ 

75706355S ELIDIA LOPEZ REDONDO SÍ 

39898404M ESMERALDA SALADIÉ BARROSO SÍ 

39841785N FREDERIC ESCODA GIL SÍ 

39869283W GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ NO 

39875804Z MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ SÍ 

39883261L NÚRIA ORTIZ SANCHEZ SÍ 

39873608A SERGI SALADIÉ GIL SÍ 

24414442B SILVIA PUJOL GARCIA SÍ 

33980696J TOMAS DÍAZ CRUCERA NO 

29198530F VICENTE VAYA MORTE SÍ 



  

  

Excuses d'assistència presentades:

1. GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ: 

«Altres compromisos ja adquirits» 

1. TOMAS DÍAZ CRUCERA: 

«Altres compromisos ja adquirits» 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint 
a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA

  

Expedient 4068/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta 
els grups municipals JxCaT, FIC, ERC i CUP en 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

Desfavorable Tipus de 
votació: Ordinària 

A favor: 5, En contra: 6, 
Abstencions: 0, Absents: 0 

Per la regidora Belén Lavilla pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de la 
proposta presentada: 

"El motiu pel qual hem sol.licitat un ple extraordinari ha estat per presentar aquesta moció en 
rebuig a la sentència del Tribunal suprem del 14 d' octubre i manifestar la nostre solidaritat amb 
les persones injustament condemnades. 

Els motius són:"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 Borrás, Garles Mundo i Santi Vila han estat condemnats per desobediència 
amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut 
de produir. Tornem a dir alt i ciar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es 
jutgen. I és per això que reclamem la Ilibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, 
perquè no han comés cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que 
suposa una vulneració deis drets polítics individuals de les persones condemnades, de les 
preses i exiliades polítiques, i una retallada deis drets i Ilibertats colꞏlectives. 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 Iliurement, 
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 l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir 
República Catalana, Iliure, 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 i 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 Ilibertat 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 la 
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 pacifiques 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 no hi havia 
garantits els drets polítics ni les Ilibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem 
justícia, i ens disposem a liderar de nou la Iluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor 
deis drets i les Ilibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment 
per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat deis 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" 

  

 A continuació pren la paraula la regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC 
continuant amb la lectura de la proposta d´acord: 

 "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 deis drets i les Ilibertats de la ciutadania de Catalunya. 

 SEGON. Reclamar la Ilibertat 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. 

 TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en 
virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 

 QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista 
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les 
seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 

 CINQUÈ. Exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i 
acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 

 SISÈ. Comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, i convocar-nos a 
participar, com a representants legítims de la ciutadania, en aquells espais i iniciatives d'àmbit 



  

  

municipalista a favor deis drets polítics i la Ilibertat. 

 SETÈ. Mostrar l'adhesió de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l'lnfant a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com 
internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les Iluites compartides i pacifiques 
a favor deis drets i les Ilibertats. I comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel President 
de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. 

 VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els 
drets i les Ilibertats de tota la ciutadania de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la defensa del 
diàleg i deis principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de 
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 

 NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que 
estem vivint com a ciutadania i com a país ais municipis agermanats. 

 DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la 
Presidència del Govern de l'estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l'Associació 
Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer 
el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin 
oportuns." 

  

Seguidament intervé l'Alcalde fent les següents consideracions: 

 "Davant de la presentació de la moció que presenten alguns grups municipals del consistori 
referida a donar “resposta a la sentència del Tribunal Suprem”, 

El grup municipal del PSC-Candidatura de Progrés de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, vol expressar que aquest Ple extraordinari ha estat convocat a l’empara del que 
defineixen els reglaments i ordenances d’àmbit estatal i estatutari que marquen el nostre 
ordenament jurídic. 

 Davant de tot plegat ens agradaria manifestar el següent: 

 Que, tal com ha recordat l’Associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, l’actuació 
judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució i per 
l’Estatut amb les màximes garanties i total transparència. 

 Quant a donar resposta a la sentencia del Tribunal Suprem, nosaltres entenem, com ho fa 
l’esmentada Associació que “la crítica a les resolucions judicials és legítima i necessària en 
una societat democràtica”. I, en l’exercici d’aquesta crítica, valorem la sentència que té com a 
conseqüència la pèrdua de llibertat de les persones encausades com a severa. 

 Que el nostre sistema judicial hi ha instruments per canalitzar la crítica jurídica a la sentència 
i els afectats podran presentar els seus recursos davant el Tribunal Constitucional i el tribunal 
Europeu de Drets Humans, instàncies que tindran la darrera paraula”. 

 Que, per aquest motiu, compartim el comunicat el Consell de l’Advocacia Catalana quan 
assenyala que “l’acceptació de la crítica per part dels organismes judicials quan es fonamenta 



  

  

i s’argumenta és una mostra de normalitat i d’aprofundiment en la seva legitimitat”. 

 També coincidim amb aquest ens quan assenyala: 

 Que la sentència posa fi a un judici que mai s’hagués d’haver iniciat si la política hagués 
complert la seva missió. 

 Tanmateix, la sentència no posa fi a una actuació que encara a totes les parts amb el seu 
futur. Un futur que només es pot resoldre des del pacte, l’exercici valent de la política i el 
respecte a una llei que estigui al servei del progrés de la ciutadania i la seva voluntat 
lliurement expressada. 

 Que l’estat de dret empara la llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació, sempre 
que es produeixin en un marc de respecte, tolerància i civisme. 

 Que la sentència ha generat impacte entre la convivència ciutadana i ha generat controvèrsia 
que s’haurien de generar en un marc de respecte a la llei que, efectivament, no exclou el dret 
a la llibertat d’expressió i a la protesta cívica i pacífica. 

 Que la responsabilitat dels representants polítics és propiciar els canvis en el marc legal i 
jurídic des dels mecanismes que aquest mateix atorga per esmenar, modificar, anulꞏlar o 
simplement canviar qualsevol norma jurídica. 

Que la Catalunya del futur s’ha de construir sobre el respecte a la legalitat i a les institucions i 
són aquestes (Govern, Parlament, formacions polítiques i socials catalanes) les que han de 
cercar consensos que des del diàleg, la negociació i el pacte, estableixin les normes que 
considerin per a que TOTS puguem viure en aquest país en un marc de respecte i tolerància, 
i més allà de les lògiques confrontacions pròpies d’un règim democràtic, sense apelꞏlar a la 
desobediència ni, molt menys, a la conflictivitat institucional i social en els carrers dels nostres 
pobles i ciutats, i tornar el diàleg i la confiança a les institucions pròpies de Catalunya. 

Voldríem acabar expressant el nostre sentiment de dolor i tristor pel que està passant en 
aquests darrers anys i, molt especialment, en aquests darrers dies en el nostre país. 

I ho fem des del grup majoritari en aquest consistori amb independència que els seus 
membres siguem militants, simpatitzants o simplement persones afins a unes idees com les 
que defineixen la nostra formació política. 

La majoria de nosaltres ens van presentar a unes eleccions municipals per tal de transformar 
la nostra societat des de les competències municipals i des dels punts de vista nostres i dels 
nostres veïns, sense pretensió de decidir, analitzar i interpretar qüestions que afecten a altres 
nivells de la política i que, malauradament, no han estat capaços de fer i que tots en paguem 
les conseqüències. 

  

Seguidament intervé la regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la 
següent explicació de vot: 

 "Ja suposàvem que aquesta moció no prosperaria, degut a la composició d’aquest consistori. 

 Com no podia ser d’una altra manera JxC donarem suport a aquesta proposta. 



  

  

 JxC rebutgem el resultat de les sentències. Una sentència injusta i desproporcionada. 

 La sentència condemna Catalunya, no només condemna a l’independentisme, sinó que 
amenaça drets i marca un clar retrocés en les llibertats a Espanya. 

 Malgrat les condemnes, injustes i inhumanes, res no ens apartarà de les nostres conviccions.

 Mitjançant aquesta proposta expressem la nostra més absoluta indignació davant d'una 
sentència injusta que arriba als 100 anys de càstig i que genera un precedent inacceptable i 
reprovable. Cal recordar que convocar un referèndum no és un delicte recollit al Codi Penal. 

 JxC sempre defensarem el dret dels catalans a decidir què volen ser, a pensar com vulguin i 
a manifestar les seves idees en pau i llibertat. I defensem i defensarem qualsevol mobilització 
pacífica per protestar contra aquesta injustícia, contra aquesta criminalització d’idees. 

 Aquesta sentència és la culminació d’un judici polític. No s’ha fet justícia. S’ha utilitzat el dret i 
els tribunals per fer política. 

 Des dels Tribunals alguns intenten recuperar el terreny que l’Estat espanyol ha perdut a 
Catalunya, ja sigui al carrer o a les urnes. 

 Les condemnes de presó no són una derrota, són la seva vergonya. La vergonya d’un Estat 
que ha perdut el nord i el respecte als principis democràtics. 

 Tot el que està passant és per la INTRANSIGÈNCIA de l’Estat per dialogar i per buscar una 
sortida política. Per reprimir l’independentisme amb creixent intensitat. 

 Aquest càstig no farà disminuir l’anhel de llibertat del poble de Catalunya, ni la defensa del 
dret d’autodeterminació. Malgrat sofrir cops de porra i cops de toga, no pararem i seguirem 
lluitant. 

 Ens volen callats i desmobilitzats i això és el que no farem. Ni callarem, ni acotarem el cap, ni 
demanarem perdó per exercir com ciutadans lliures! 

 Aquesta batalla per la llibertat, els drets, la justícia i la independència la guanyarem amb la 
nostra determinació. 

 Només des de la persistència i la pràctica de la no-violència guanyarem. Allà on calgui 
donarem la cara, com sempre. I com sempre amb voluntat d’unitat, de suma. Perquè és un 
moment de país, no de partits. 

 Avís per a navegants: NO deixarem de fer política, perquè ens devem a la voluntat popular. 
Avui més que mai reivindiquem el paper del diàleg, d’assentar-nos a una taula, (encara que el 
President en funcions Pedro Sánchez no vulgui reunir-se amb el President de la Generalitat ni 
contestar a les 4 trucades que li ha fet), cal arribar a acords per molt lluny que estiguem dels 
altres. 

 Política vol dir intelꞏligència per poder actuar amb fermesa i flexibilitat. La política ha de saber 
posar fi a aquest dolor colꞏlectiu. 

 La política és l’art del possible, però també de l’impossible”-com deia Havel. Per això, cal 
dialogar , cal trobar una solució política a un problema polític. 



  

  

 El nostre compromís és a favor d’un futur més just, més lliure, més pròsper i més democràtic.

 Junts per Catalunya tenim un objectiu clar: des de la no violència i la democràcia, treballarem 
per fer efectiu el mandat de 1-O. 

 No defallirem i ens en sortirem !." 

  

Intervé a continuació la regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: "La FIC dona 
Suport aquesta proposta per les següents raons. 

-Per que entenem que aquesta sentencia no ha estat dictada el dia 14 d’octubre de 2019 si 
no el dia 3 d’octubre de 2017. 

 Per que el tribunal suprem no era l’autoritat judicial legal per jutjar aquests presumptes 
delictes. 

 Per que s’han vulnerat, tant amb la forma com en el fons infinitat de regles i normes 
jurídiques. 

Des de la FIC expressem el nostre rebutj a la violència, a tota la violència, ja que estem 
convençuts que el moviment independentista es majoritàriament Pacific. 

I per acabar demanem al poder judicial espanyol i europeu que anulꞏlí aquest judici que mai 
s’hagués tingut que celebrar." 
 
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: 

 "Bona tarda, 

 En primer lloc voldríem enviar des del GM d´ERC una abraçada ben forta als presos i preses 
i a les seves famílies. 

 Amb aquesta sentència la democràcia a l´Estat Espanyol ha fet fallida. Els seus poders han 
exercit la venjança perquè no entenen de justícia, de política ni de processos democràtics. 

 Però sobretot, aquesta sentència ataca els valors fonamentals de l´Estat de Dret perquè s´ha 
demostrat que es persegueixen demòcrates, es prohibeix posar urnes, poder votar i protestar 
i a més s´empresona per idees polítiques. 

 Per tant, això no només va de justícia sinó de democràcia. 

 M´agradaria citar un tuit d´en Jordi Cuixart el dia 12/06: Ens jutgen perquè tenen por. Mai no 
renunciarem als drets humans ni a VOTAR tants cops com faci falta. Desobediència civil a la 
injustícia. Llibertat i coratge. HO TORNAREM A FER 

 L´Estat Espanyol ens han demostrat que als catalans l´única opció que ens queda és la 
independència i la lluita per construir un nou Estat. 

 Som independentistes perquè som demòcrates i som independentistes perquè volem 
construir un país millor, un país amb més drets amb més llibertats, amb millors serveis públics 
amb més cohesió social. Els països es comencen a construir des dels pobles, des dels 



  

  

Ajuntaments també es pot construir la República, des dels Ajuntaments es poden tirar 
endavant projectes que responguin a l´essència republicana: la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat. 

 Com molt bé va dir l´Oriol Junqueres, vicepresident del Govern condemnat a 13 anys de 
presó, el dia que es va fer pública la sentència: Això no és justícia, això és venjança. 
Qualsevol sentència que no fos absolutòria sabíem que seria injusta. No deixaré de banda les 
meves conviccions per això. Avui tenim més motius per ser republicà i independentista, per 
seguir defensant la llibertat i la justícia social. 

 També no podria deixar de citar les paraules de la Carme Forcadell, Presidenta del 
Parlament, condemnada a 11 anys i 6 mesos de presó: La injustícia s´ha consumat. El lliure 
debat parlamentari no és delicte, és un dret a exercir-lo i un dret a defensar-lo. No ens 
cansarem de dir-ho allà on faci falta. 

 També volem deixar clar que condemnem la violència i estem al costat de les mobilitzacions 
pacífiques com sempre hem fet, el nostre moviment és un moviment pacífic i no violent, no 
ens veiem representants en els aldarulls i la crema de contenidors. Tanmateix CONDEMNEM:

- La vulneració de dret a manifestació 

- I la vulneració del dret a informar per part dels periodistes. 

Volem DENUNCIAR des d´aquí les detencions arbitràries d´aquests dies i els abusos policials: 
104 detinguts i posats a disposició judicial, 28 amb presó provisional i 76 amb llibertat amb 
mesures cautelars. I 4 persones que han perdut la visió d´un ull. 

La VIOLÈNCIA també són 100 anys de presó i un PSOE que es nega a dialogar, fins i tot hem 
sentit declaracions del Ministre de l´Interior, Grande Marlaska dient que no és un conflicte polític 
sinó que és un conflicte de violència als carrers. 

Fins quan haurem d´esperar perquè el PSOE s´assegui a dialogar? 

Quan entendran què es un conflicte polític i no judicial? 

 Quan començaran a fer política? 

 L´obligació dels polítics, de tots, és dialogar i arribar acords, per això ens voten. Pedro 
Sánchez no només té por del diàleg sinó al simple fet d´escoltar. S´ha negat a posar-se al 
telefòn i fins i tot dilluns va venir a BCN i es va negar a reunir-se amb el President de la 
Generalitat. I el PSC? 

 Com heu canviat de posicionament!! 

Quan l´Iceta declarava per allà al 2013 “els referèndums sobre la independència s´han de 
poder fer i que de fet, a les democràcies avançades se n´han de poder fer” i va donar alguns 
exemples “Per la via d´acord, com és el cas del Quebec i el 2014 a Escòcia”. 

Ja ho va dir en Jordi Cuixart en una entrevista el 8 de setembre passat al diari ARA: Qui pensi 
que trobarem una solució sense el PSC s´equivoca. El PSC és un dels actors per a la 
construcció nacional. 

A més nosaltres en aquest Ajuntament estem governats pel PSC, per això també us 



  

  

emplaçaria a treballar per al diàleg. 

No obstant aquesta perspectiva fosca i de no diàleg des del govern espanyol i d´algunes 
forces polítiques estem rebent moltes mostres de suport que  s'estan duent a terme en moltes 
ciutats de l´Estat Espanyol i arreu del món. 

Fins i tot, el Consell Internacional de Juristes ha avisat que la sentència del Suprem 
restringeix excessivament i ilꞏlegalment els drets de llibertat d´expressió, assemblea i 
associació. Han fet un comunicat en el qual adverteixen que els preocupa que el Suprem no 
hagi tingut en compte totalment les obligacions d'Espanya sota el dret internacional en drets 
humans i la consideració dels càrrecs contra els acusats. 

Per finalitzar la meva intervenció voldria dir que no RENUNCIAREM al diàleg però alhora 
estem obligats a mantenir de manera activa la nostra enèrgica oposició a la supressió de 
drets i llibertats que estem patint sempre des de la no-violència. 

 AMNISTIA 

 AUTODETERMINACIÓ 

 REPÚBLICA CATALANA" 

  

Intervé el regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant: 

 "Dilluns 14 d’octubre de 2019, 9 representants polítics i socials catalans van ser condemnats 
a gairebé 100 anys de presó, amb penes que van dels 9 als 13 anys. 

Una sentència gravíssima en un Estat suposadament democràtic. Una sentència política que 
fa trontollar el dret a manifestació i el dret a l’expressió política a través del vot. 

Una sentència per sedició que senta un precedent que es podrà aplicar discrecionalment ja 
no només contra el moviment independentista, sinó contra tot aquell moviment subversiu amb 
el poder. 

Una sentència repressiva que és només la punta de l’iceberg. Una repressió continuada que 
ha seguit durant les manifestacions de rebuig un cop coneguda la sentència. 

 Fins a dia d’avui hi ha 582 ferides (de les quals més de 60 periodistes) per agressions de 
policia nacional i mossos d’esquadra, 202 detingudes, 28 empresonades de forma 
indiscriminada, unes actuacions policials coordinades entre mossos d’esquadra i policia 
nacional, i per tant, emparades pels dos governs responsables d’aquests cossos policials. 

 Unes actuacions que han denunciat organitzacions en defensa dels drets humans, com 
Amnistia Internacional, o fins i tot la mateixa comissària de drets humans de la Comissió 
Europea. 

Cops de porra delictius, detencions arbitràries, càrregues contra gent asseguda, furgonetes 
fent carrusels o arrossegant i atropellant persones, gasos lacrimògens. Saben què és això? 
Un projectil prohibit d’utilitzar a Catalunya. Un projectil que aquest dies ha buidat 4 ulls a 
manifestants. 



  

  

 Aquells que deien que cal complir la llei són els primers en fer-la saltar pels aires. 

 Situació de repressió social i política per no voler afrontar les demandes independentistes 
d’una manera democràtica, com Canadà i Gran Bretanya amb Quebec i Escòcia. 

 Des del 2006 intentant dialogar i fer respectar el dret a l’autodeterminació, la resposta: 
Tribunal Constitucional, judicialització de la política, presó i exili. 

 Per això, ara i aquí, demanem al PSOE que tregui les mans brutes del Marlaska i la seva 
policia de Catalunya, que el govern dissolgui la BRIMO, faci efectiva la independència de 
Catalunya i obri les portes de les presons per alliberar les preses polítiques. 

 Demanem, doncs, la fi de la repressió, així com la plena llibertat pe portar a terme polítiques 
socials i econòmiques sense interferències de l’estat. 

 I, ens comprometem a estar a l’alçada de la resposta popular, de la dignitat d’aquest poble, 
de la desobediència civil, i a perseverar en la mobilització massiva i sostinguda en el temps 
fins assolir els nostres objectius: independència i justícia social." 

  

I per últim intervé la regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: 

 "Nosaltres respetem i acatem les decisions judicials.Estem en un estat de dremocratic i de 
dret. 

Només jutgem les idees sinó els fets provats. 

Qualsevol és lliure de ser independentista, però no de incluplir la llei 

Carmen Forcarell dilluns va fer unes declaracions molt interessants, referents a que bones va 
contar amb l’altra part, seria bo reflexionar una mica. 

Avui fa 42 anys que el president Tarradelles va pronunciar unes paraules “i va dir Ciutadans 
de Catalunya, ja soc Aquí “!!!,No va fer diferències, ni de bon ni de dolents, nosaltres volem 
un president que ens representi a tots el ciutadans de Catalunya." 

  

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (5 del PSC i 1 del PP) i amb el 
vot favorable de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP), del nombre 
de tretze que legalment el componen, ACORDA: 

 Primer. Desestimar la proposta d'acord presentada pels grups municipals de JxCaT, FIC, 
ERC i CUP, en 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. 

I no havent més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió. 
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