ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 11/2017
Caràcter: extraordinari
Data: dimarts, 17 d’octubre de 2017
Horari: de les 20:00 hores fins a les 21:00 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Jordi Baucells Lluís, regidor
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Regidors que excusen la seva no assistència:
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol

ORDRE DEL DIA
1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
1.1. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les
institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític presentada pel grup municipal
d'Entesa i Progrés per Roquetes.
1.2. Aprovar, si procedeix, moció de condemna i rebuig a les accions policials durant el
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passat 1 d'octubre presentada pel grup municipal del PSC.
1.3. Aprovar, si procedeix, moció de condemna i rebuig a la violència de les forces i
cossos de seguretat de l'estat el passat 1 d'octubre presentada pels grups municipals
d'ERC i CiU.
Desenvolupament de la sessió:
1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
1.1. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les
institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític presentada pel grup
municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.
Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el govern
de l’Estat Espanyol, principalment per l'actitud de bloqueig del govern del PP davant la
demanda majoritària dels catalans i catalanes de decidir l'estatus de Catalunya en un
referèndum.
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'Estat espanyol és un afer polític,
que requereix del diàleg i la negociació per a cercar una via de solució, que
ineludiblement ha de passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar la
seva opinió i decidir el seu futur a través d'un referèndum. Aquesta és una base
ineludible de la democràcia, i és el que la societat catalana reclama de forma molt
majoritària des de fa anys.
Lluny d'avançar en aquest sentit, fa anys que l'Estat espanyol obvia les propostes i la
reivindicació legítima que des de Catalunya s’han plantejat. Tot el contrari, els
moviments i actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat
majoritària de la societat catalana, un retrocés que, amb la seva actitud repressora i
allunyada de la solució democràtica, fa el conflicte cada vegada més profund.
A les darreres setmanes, el govern de l'estat espanyol ha sobrepassat totes les línies
imaginables, actuant de forma inacceptable des d'un punt de vista democràtic,
emprenent un gravíssim atac a l'autonomia, les institucions i el poble de Catalunya, que
lluny de facilitar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, l'ha dut a un
atzucac que l'inhabilita com a govern democràtic per a la resolució de la situació. La
citació a centenars d’alcaldes i alcaldesses a declarar, la detenció de càrrecs públics
catalans, la prohibició d'actes i campanyes polítiques, l'entrada de les forces de
seguretat en impremtes i en mitjans de comunicació, el segrest de revistes, la irrupció
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en dependències del Govern, són actuacions que estan destruint la convivència i les
bases constitutives de la democràcia, i que estan portant a Catalunya i a Espanya a una
situació d'excepcionalitat alarmant.
La imatge de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el
diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, provocant
molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues policials
contra ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus d’avís, amb centenars de
persones ferides, que es mobilitzàvem pacíficament en un exercici de llibertat
d’expressió democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del Partit Popular, de
la seva incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i regressiva
contra els drets i les llibertats.
Denunciem i rebutgem aquest desproporcionat abús de la força contra la ciutadania que
pacíficament volia expressar el seu dret al vot. Les actuacions policials per desallotjar
violentament els milers de persones que s’havien aplegat en els col·legis de Catalunya i
per requisar el material per a la votació són absolutament inadmissibles i són una
violació de drets civils i polítics. A hores d’ara són a prop de 900 persones ferides,
algunes en estat greu o per afectacions a conseqüència de l’ús de pilotes de goma,
prohibides a Catalunya.
Tanmateix reiterem que la mobilització ha estat presidida per un compromís cívic,
solidari i respectuós amb les manifestacions exterioritzades per la ciutadania que acudia
a exercir el seu dret al vot.
Si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences de la
Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de l’Estat afirmant
que l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, demostren un immens
grau de cinisme que supera qualsevol límit ètic i els inhabilita per a governar.
Alhora expressem la nostra sorpresa i preocupació per la intervenció del Rei el dimarts 3
d'octubre que en el seu discurs no va mostrar cap empatia cap als sentiments majoritaris
de rebuig i indignació pels esdeveniments de diumenge passat, ni cap referència a la
mediació i el diàleg.
Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la política,
el debat i la democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la ciutadania per
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afrontar el futur, així com defensar les llibertats, els drets fonamentals, l'autogovern i la
capacitat de Catalunya, de la seva ciutadania de decidir el seu futur.
Cridem a la mobilització, en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la
democràcia, l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 11 d'octubre de
2017 es van abstenir de la votació, els membres presents, ERC, CiU, PSC i PxC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
1. Reclamar la dimissió del president del Govern de l’Estat Espanyol, Mariano Rajoy, per
estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i Espanya.
2. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces de
seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven
pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot.
3. Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es recuperin ben
aviat, alhora que considerem que aquests fets mereixen una resposta contundent.
4. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan sent
investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir o de qualsevol altra
expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica, amb
empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació política.
5. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que amenacen
les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un diàleg amb la
Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per buscar solucions
polítiques democràtiques al conflicte. Unes solucions que permetin a la ciutadania
catalana decidir el seu futur en un referèndum.
6. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la repressió
contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació política internacional
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imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals.
7. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i imparcial
sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la seva pròpia
ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans.
8. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat i diversitat,
per la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la
política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat és la millor defensa
de la democràcia.
9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, els
sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària,
transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets
fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la
democràcia.
10. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i
pluralitat i els valors existents al nostre país.
11. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President de
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al President del
Parlament Europeu, als grups polítics del Congrés dels Diputats, Senat, Parlament de
Catalunya i Parlament Europeu, així com també a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Es sotmet a votació la moció presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, CiU, PSC i EIPR-E i el vot en contra de PxC.
1.2. Aprovar, si procedeix, moció de condemna i rebuig a les accions policials durant
el passat 1 d'octubre presentada pel grup municipal del PSC.
Atès, que davant els incidents en forma d'agressions policials desmesurades i
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven
concentrats el passat, 1 d'Octubre i a Roquetes en particular de manera abusiva i
desproporcionada.
Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d'autoritat del Govern central del
PP, per donar compliment de forma eficient, diligent, i sense violència a l'Ordre Judicial
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d'impedir la celebració d'un referèndum unilateral sense garanties i declarat il.legal pel
Tribunal Constitucional.
Atesa, que l'esmentada Ordre Judicial s'autoritzava i explicitava als Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat —inclosos els Mossos d'Esquadra i policies locals- a no fer ús de la
força davant a situacions de resistència pacífica.
Atès que, cal i fer respectar l'Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el
seu marc legal que se'n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la
llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 11 d'octubre de
2017 va dictaminar la moció amb el vot a favor del PSC, els vots en contra d'ERC i CiU i
l'abstenció de PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Condemnar enèrgicament aquestes accions d'abús de la força per part dels
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
Segon. Solidaritzar-nos i mostrar tot el nostre suport amb els i les nostres conciutadans
que van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, a les de persones que
van resultar ferides a conseqüència de les carregues policials.
Tercer. Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de
l'operatiu del dia 1 d'Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma
eficient, diligent, i sense evitar l'ús de la força a l'Ordre Judicial d'impedir la celebració
d'un referèndum unilateral sense garanties i declarat il.legal pel Tribunal Constitucional.
Quart. Exigir al Parlament de Catalunya demani i reprovi al Govern de la Generalitat i al
seu President, per haver trencat l'Estat de Dret a Catalunya, incomplint la sentència del
Tribunal Constitucional per la qual se li demanava aturar i suspendre el referèndum
unilateral i sense garanties que aquest Govern va convocar.
Cinquè. Exigir a tots els Grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Parlament de
Catalunya dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d'Estat que es viu a
Catalunya i al conjunt d'Espanya.
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Sisè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i
a la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya.
Es sotmet a votació la proposta presentada, no s’aprova amb el vot en contra d’ERC, CiU,
EiPRE-E, l’abstenció de PxC i el vot a favor del PSC.
1.3. Aprovar, si procedeix, moció de condemna i rebuig a la violència de les forces i
cossos de seguretat de l'estat el passat 1 d'octubre presentada pels grups
municipals d'ERC i CiU.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que
van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 11 d'octubre de
2017 va dictaminar la moció amb els vots a favor d'ERC, CiU, i PSC i l'abstenció de PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra els veïns i veïnes de
Roquetes i dels pobles i ciutats que l’únic que volien era decidir i exercir la democràcia.
Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits,
quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON.- Donar tot el recolzament i suport a les persones ferides, quinze dels quals a
Roquetes, durant les càrregues policials del diumenge 1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, i reprimir amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Ple extraordinari número 11/2017

7/8

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo,
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels
cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al
nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de la gent de
Roquetes i de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les
urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va
usurpar el vot, 631 a Roquetes, ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que a Roquetes i la gran majoria dels municipis catalans i els
seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes,
Govern català i Parlament de Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de
Municipis per la independència.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, CiU, PSC i EiPR-E i el vot en contra de PxC.
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré
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