AJUNTAMENT DE FLIX

Regidors:

Secretari:

Assistents:
Nom i Cognoms
Francesc Barbero Escrivà
Lara Bertran López de los Mozos
Francesc Caco Casals Rodes
Gemma Abelló Treig
Norma Pujol Farré
Vera Llombart Sanjuan
Pau Guiu Rofes
Josep Solé Rojals
Victor Sabaté Torreblanca
Xavier Sabaté Ibarz
Carme Rosich Prunera
Carme Mauri Sales

Una vegada verificada per la secretària accidental la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, manifestant, que abans de tractar dels assumptes inclosos
en l’ordre del dia,
RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Votació: Unanimitat.
Atesa la necessitat de dur a terme un ple extraordinari en resposta a la publicació
de la Sentència del Tribunal Suprem.
Vist l’establert en els articles 97 i 98 a) i b) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple
de l’Ajuntament de Flix, aprova per UNANIMITAT dels membres presents, l’adopció
de la següent
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Càrrec
Batlle-president:
Tinents de Batlle::

Dades de la sessió:
Extraordinària i urgent
14 d’octubre de 2019
Des de les 20,00 fins a les 20,20 hores
Sala de Plens
Francesc Barbero Escrivà
Carme Mauri Sales
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Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari-Interventor:

LLAPLE

Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 02/03/2020
HASH: 6d081373db9c3bb0d4866e251892bb7f

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DE 14 D’OCTUBRE DE 2019

AJUNTAMENT DE FLIX

PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- Ratificar la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.

Dono la paraula a la portaveu del Govern, a la Sra. Pujol, perquè digui lectura al
manifest i als punts d’acord”.
La regidora Norma Pujol, procedeix a donar lectura al contingut de la moció
següent,
MOCIÓ DE 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
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs
d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Meritxell
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“Avui l’Estat Espanyol a través del seus tribunals ha dit que votar es delicte, que
manifesta’s es delicte, i que autoritzar debats al Parlament es delicte, debats que va
propiciar una presidenta la Carme Forcadell ebrenca, i a qui vam tenir ocasió de
visitar a la presó uns quants alcaldes de la Ribera, jo mateix, acompanyat de la
Gemma Carim i Joan Juncap, en motiu de l’incendi que aquest estiu ens ha assolat, va
ser la mateixa Carme Forcadell que ens va dir per anar-hi per conèixer de primera
mà que passa fora dels murs de la presó, i les noticies arriben com arriben, i la
percepció que es té a la realitat costa de que s’aproximi en el que un està acostumat
com vivim en llibertat. D’aquella visita a la presó no puc oblidar una de les coses que
ens va explicar-nos la Carme, de totes aquelles penúries que es passen a la presó, la
Presidenta del Parlament ens va dir que feia dos anys que no veia els estels, això era
just abans de Festes, sabeu que abans de Festes, fem les setmanes prèvies que fem per
anar a veure els estels des del castell, era aquesta setmana a principis d’agost que
vam anar a veure a la Carme, a la presó no deixen sortir ningú de nit, i quan miren
per la finestra, als patis de la presó, sempre hi ha llum, sempre hi ha una torre, focus i
no es veuen els estels. Avui el Tribunal Suprem li ha dit a la Carme Forcadell que
estarà nou anys més sense veure els estels, els hi ha dit a pares de família amb fills
petits que no els veuran créixer, i els hi ha dit al conjunt de la ciutadania que parem
compte o seguirem els seus passos, crec que està més que fonamentat que avui les
institucions democràtiques, començant pels Ajuntament, les que estem sempre a peu
de carrer i acompanyats de veïns i dir les nostres.

LLAPLE

A continuació el Sr. Francesc Barbero, Batlle-president manifesta l’ agraïment als 3
Alcaldes vius de la Democràcia i que avui ens acompanyen en la seva presència al
Ple i a tot el públic que ens acompanya a la sala i a la plaça, i diu el següent:

AJUNTAMENT DE FLIX

Borràs i Carles Mundó han estat condemnats amb penes de presó. Aquest ha estat
un judici polític que mai s’hagués hagut de produir.

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 pacífiques 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 llibertats de la major part de la
ciutadania. Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita
antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats.
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I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, 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 llibertat
de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es
trobaven a presó preventiva.

LLAPLE

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 lliurement, 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.
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Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es
jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i
exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda
indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de
les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels
drets i llibertats col·lectives.

AJUNTAMENT DE FLIX

La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la
confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels 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:

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,
del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a
representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels
drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Flix 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 lluites compartides i pacífiques a
favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel
President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
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TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’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.

LLAPLE

SEGON. Reclamar la llibertat 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.
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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 dels drets i les llibertats de la ciutadania de
Catalunya.

AJUNTAMENT DE FLIX

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

Té la paraula el representant d’ Unitat per Flix.
El Sr. Xavier Sabaté, en nom del grup Unitat per Flix, diu: “Gràcies Sr. Alcalde, jo he
votat la urgència d’aquest Ple, perquè crec que és important donada la situació que
vivim avui al nostre país, que ens puguem expressar tots els que donaran suport a
aquesta moció sense dubte i també aquells que no li donarem suport, i jo també
renuncio als emoluments d’avui perquè crec que també ho he de fer. Votar i acabar el
Ple per mi seria el més fàcil, no es complicat expressament avui aquí saber que estic
en ínfima minoria si em permeten l’expressió no, però en canvi faig vots pel difícil per
explicar, per parlar per enriquir el pluralisme de Flix, i així crec que a més a més
aquest Ajuntament reafirma una vegada més que és l’Ajuntament de tots ,no, i perquè
vull contribuir també en la mesura de les meves molt modestes possibilitats , a buscar
solucions que no poden ser mai imposades i ni unilaterals tampoc, però que s’han de
buscar i trobar amb el marc de respecte unes regles del joc, les que siguin, però a unes
regles del joc que tots puguem seguir i acatar, perquè si no és el caos i ens perdrem el
respecte, com que estic segur que també coincidim en tot això, dons ho volia dir
també, però no volia entra en el contingut de la moció, però en una sola cosa per
expressar potser la discrepància més de fons, i es que parlar en nom de tot el poble de
Catalunya, des del meu modest punt de vista es un error, i fer-ho d’aquesta manera fa
que ens allunyem més de la necessària unitat però per encara un futur difícil, però
crec que ho superarem, encara que estiguem allunyats no, i no la votaré en favor
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Finalitzada la lectura de la moció, el Sr. Francesc Barbero, Batlle-president diu:
“Moltes gràcies Sra. Pujol, abans de passar la paraula als portaveus que així ho
desitgin, a fer constar en acta que el nostre grup ER Entesa per Flix, renunciem a
cobrar les dietes i els moviments que es puguin derivar a l’assistència amb l’ordre
d’aquest Plenari en data d’avui.”

LLAPLE

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 conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del
municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
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NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis
agermanats.

El Sr. Josep Solé, en nom del grup de Junts per Flix diu: “Gràcies Sr. Batlle. Nosaltres
estem totalment d’acord en la moció que s’ha presentat avui, senzillament fer uns
petits recordatoris, vull dir, la moció presentada avui parla en tot moment dels
presos i preses polítiques, es normal, són els que patiran les conseqüències, però jo des
d’aquí vull tenir un record més efusiu per totes les famílies dels condemnats, perquè
ells també ho passaran i patiran les conseqüències. Des d’aqui una abraçada molt
forta i tot el nostre suport. Una vegada més, en aquest país anomenat Espanya, un
pot ser lladre de bancs, pot ser un violador amb sèrie, però no toquis el que diuen la
Unitat de la nació d’Espanya, t’enfrontaràs a unes penes de presó equivalents o
superiors als delictes anomenats anteriorment. Com a poble català només ens queda
una cosa, aquesta cosa es diu dignitat, aquesta dignitat queda reflectida amb frases
dels mateixos condemnats, Jordi Cuixart dient al Tribunal, la meva prioritat ja no es
només sortir de la presó, Jordi Sánchez , aquest cap de setmana, no pot haver una
condemna tova que ningú ho digui, només pot haver absolució, o Josep Rull dient
molt clar, a tot el Tribunal que el jutjava, vostès amb el meu empresonament faran
que jo no pugui veure créixer als meus fills, Bernat de 10 anys i Roger de 4, però no
podran impedir que jo els pugui deixar la dignitat del nostre compromís perquè ells el
dia de demà, puguin viure en un país lliure, on sigui impossible empresonar a ningú
per les seves idees polítiques, i acabo amb un visca Catalunya lliure.”
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El Sr. Francesc Barbero, Batlle-president diu: “Gràcies Sr. Sabaté. Sr. Solé té la
paraula el representant de Junts”

LLAPLE

tampoc, per una cosa la independència, el federalisme, l’autonomisme, el
nacionalisme espanyol, que també n’hi ha, no estan en el meu centre de les principals
preocupacions que tinc tot i essent importants i molt respectables, em pregunto
també com hem arribat aquí per tercer cop, amb la recent història de Catalunya els
últims cent anys, amb el President Macià, el President Companys, el President
Puigdemont, per tant, com que ho tinc molt estudiat i ho he estudiat molt, i a mi em
mouen més, i suposo que també sem podrà respectar, encara que hi hagi una minoria
que no, les condicions de la gent les desigualtats de tot tipus, les diferencies socials de
gènere, territorials, aquestes si que me han mogut i amb mouen, i en aquestes
condicions de les persones aquí avui, perquè avui també tractem això, si que em
trobaran avui aquí, em sembla injust ho he dit moltes vegades avui ho vull tornar a
dir, i ho he dit a les xarxes, els dos anys de presó de la gent que avui ha estat
condemnada, i em sembla també molt injusta la sentència d’avui, la privació de
llibertat hauria de ser el darrer recurs que hauria d’utilitzar un Estat, així que desitjo
i treballaré perquè aquesta situació de les persones avui condemnades acabí el més
aviat possible, treballaré també perquè es respecti la voluntat del poble de Catalunya,
conculcada per la sentència del Tribunal Constitucional, i aquí va començar tot
segurament, de la sentència de Tribunal Constitucional de l’Estatut del 2006, estic
convençut que només en l’expressió de la voluntat del poble de Catalunya, en un nou
referèndum sigui de la manera que s’acordi, trobarem la solució, i per tot això el meu
vot serà l’abstenció.”
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Aplaudiments.
El Sr. Francesc Barbero, Batlle-President diu: “Moltes gràcies. Sotmetríem, doncs, a
votació, la moció, si no hi ha cap més paraula.
Vots a favor de la mateixa: 10
Vots en contra: 0
Abstencions: 1, (Sr. Xavier Sabaté)

Aplaudiments del públic assistent
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretària
accidental, en dono fe,
Signat: Francesc Barbero Escrivà, Alcalde-President; Carme Mauri Sales, secretaria
accidental. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
DILIGÈNCIA.- La poso jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat
aprovada en sessió ordinària de 19 de desembre de 2019.
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Abans de cloure el Plenari i com a reflexió final, deia Montesquieu, el pare de les
democràcies modernes i de la separació de poders, que no hi ha pitjor tirania que la
que s’exerceix a l’ombra de les lleis i al calor de la justícia, això es exactament el que
ha passat avui, això es exactament el que acabem de denunciar ara mateix aquí alt i
clar, i això ho seguirem denunciant fins que ens sortim, ho seguirem denunciant
durant tota aquesta setmana, la ciutadania i els representants, ens han emplaçat
aquesta tarda mateix, els quatre presidents dels Consells Comarcals de l’Ebre, a un
acte institucional, que volem multitudinari, que volem massiu a Xerta, dimecres a la
tarda, al poble de la Presidenta Forcadell, una crida que fem extensiva a tots els
Regidors i Alcaldes de les Terres de l’Ebre, més allà dels seus colors polítics, més allà
de les seves conviccions independentistes o no, en defensa de la Democràcia i de Drets
fonamentals, de llibertats civils bàsiques, del Dret de manifestació, del Dret de reunió,
Drets que mai haguérem pensat es veurien avui amenaçats aquí i ara, seguirem
lluitant perquè no ens queda cap altra, com li agrada dir a l’Oriol Junqueras,
persistirem, persistirem fins la consecució de la República Catalana, persistirem fins
la consecució de la llibertat de tots els presos i preses polítiques, i fins el retorn dels
exiliats i exiliades, que ningú es pensi que això d’avui es una derrota, això d’avui és un
inici de la victòria, fins que veiem Catalunya Lliure. Moltes gràcies.”

LLAPLE

El Sr. Francesc Barbero, Batlle-president diu: “La moció en resposta a la sentència
del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per les persones preses polítiques
catalanes i en defensa pel Dret d’Autodeterminació.
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Signat: Arturo González Benet,
Secretari municipal.

