ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 13 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2015
A la Palma de Cervelló, el dia 13 d’octubre de 2015, a les 20:08 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits
per mi, el secretari, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors Francesc Cortés Roca,
Esteve Fisas Ollé, Susanna Fort Mateos, Ma. Rosa Escobar Olivas, Anna Pascual Roca,
Xavier Avellaneda Puerto, Judit Guillem Gimeno, Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar el següent punt de l’ordre del dia:
Únic .PROPOSTA D’ACORD DE PLE sobre moció de suport i de solidaritat amb el
President Artur Mas, la Consellera Irene Rigau i l’Exvicepresidenta Joana Ortega,
encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N.
“MOCIÓ DE SUPORT I DE SOLIDARITAT AMB EL PRESIDENT ARTUR MAS, LA
CONSELLERA IRENE RIGAU I L’EXVICEPRESIDENTA JOANA ORTEGA, ENCAUSATS
PEL TSJC PER LA CONSULTA AL POBLE DE CATALUNYA DEL 9N
Atès que el president Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene
Rigau han estat encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC); acusats
de quatre delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i
usurpació de funcions en l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014
sobre el futur polític de Catalunya.
Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu
dret a decidir i l’anhel de ser consultat sobre el seu futur polític.
Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d’acord amb
la legislació vigent a Catalunya.
Atès que el promotor de la denúncia és el conegut sindicat ultradretà “Manos limpias”.
Atès l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol
per querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política.
Atès que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló sempre ha posat en valor la importància de la
participació de la ciutadania i s’ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir del
Poble de Catalunya.
Atès que aquest encausament arriba l’endemà passat de les eleccions plebiscitàries al
Parlament de Catalunya, on les forces favorables a la independència han resultat les
guanyadores amb una majoria absoluta de 72 escons.
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Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels mitjans
de comunicació a ran d’una filtració, corresponen al proper dia 13 d’octubre en el cas de la
consellera Irene Rigau i de l’exvicepresidenta Joana Ortega i al proper dia 15 d’octubre en el
cas del president Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de l’afusellament del
president Lluís Companys a mans de l’exèrcit espanyol.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals de La Palma Sempre,
Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya
proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, l’adopció dels acords
següents:
ACORDS

1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene
Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el
procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya.
2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló amb el dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.
3. Denunciar el perill de la instrumentalització política de les institucions de l’Estat per
part del govern espanyol.
4. Rebutjar la persecució que pateixen el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau
i l’exvicepresidenta Joana Ortega, per part dels aparells de l’Estat espanyol; així com
els intents continuats de privació del dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir
els seu futur polític, per part del govern espanyol.
5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència i al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a les autoritats encausades, a les entitats municipalistes de
Catalunya, a les entitats ciutadanes de la Palma de Cervelló i als mitjans de
comunicació locals, comarcals i nacionals.”
Intervencions:

Llegeix i defensa la proposta el Sr. Xavier Gonzalez, alcalde.
El Sr. Pedro Ardoy diu que votaran que no i diu, demanant que quedi recollit a l’acta
de manera literal el següent:
“El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana
Ortega i a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de
Novembre manifesta que:
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han
posat els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid,
partits que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal
com és el futur encaix de Catalunya dins d’Espanya.
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Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques
que ja vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una
situació política o l’ús d’eines inadequades de participació ciutadana.
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per a
preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam
donar suport, i que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no
permetia fer la consulta del 9 de novembre. També vam denunciar que el Govern
del PP cometia un gran error judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució
jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de
presidir en aquests moments i sempre la vida política a Catalunya i a Espanya.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en
el nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la
seva feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre
respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem
fent.
Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg.
La posició del PSC sobre aquest tema és clara, i es resumeix en els següents 5
punts
1. Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la
política.
2. Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el
funcionament de les institucions.
3. Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
4. Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de
Catalunya o cap altre funcionari públic.
5. Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució a
l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.”

El Sr. Enric Bellver diu que la seva postura és diferents a la del PSC. Des d’ERC és
creu en la democràcia i ells donen suport a la moció.
El Sr. Josep Maria Llop dóna les gràcies per la convocatòria del ple extraordinari. El
ple va ser sol·licitat per Convergència. Allò que es fa avui és un acte de greuge per
la judicialització de la política. La separació de poders està en joc més de 200 anys
després de la revolució francesa, on es van proclamar els principis. Catalunya ha fet
mans i mànegues per trobar encaix real amb Espanya. L’estatut d’Autonomia de
Catalunya va ser “cepillado”.
El Sr. Francesc Cortés estan d’acord. Donen suport al president per posar les urnes
responent a la voluntat popular de manifestar la seva opinió. Recorda l’èxit de
participació que va ser al municipi e la Palma de Cervelló i a Catalunya. Si es vol tirar
endavant el país s’han de seguir els mandats del nostre país obviant les traves que
es posen des de l’Estat i posant sobre la taula, també, la judicialització de la política.
Donen el seu suport i solidaritat amb el president per aquesta qüestió.
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El Sr. Pedro Ardoy diu que votaran que no i respecten l’opinió dels diferents grups.
El Sr. Enric Bellver no acaba d’entendre perquè un partit d’esquerres vota que no. El
tema de avui és posar les urnes no altres temes judicials. La democràcia és això,
posar les urnes.
El Sr. Josep Maria Llop diu que vol compartir amb el PSC un profund sentiment de
decepció, no del posicionament, sinó de la forma. Avui no és un dia de seguir les
indicacions d’un partit sinó d’escoltar l’anhel d’un poble. L’actitud del PSC és
antidemocràtica. Apel·la a la intel·lectualitat de les esquerres perquè votin que sí.
El Sr. Francesc Cortés diu que LPS sempre han estat a la banda del dret a decidir.
Si es vol construir un país independent cal sumar, cal ser generós, a veure si una
vegada per totes es treballa conjutament per la llibertat del país. Demana que el
PSC s’abstingui. No demanen que estigui a favor de la independència.
Votació, 10 vots a favor per part dels regidors de LPS, Convergència i ERC, i 1 en contra
per part del regidor de PSC.”
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20:42 hores, el Sr. alcalde aixeca la
sessió de la qual, com a secretària delegada, estenc aquesta acta.
L’alcalde

El secretari

4

