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ACTA NÚM. 06/2017
PLN/2017/6

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE
2017.
Data: 25 d’octubre de 2017.
Horari: Inici a les 13:00 h i acabament a les 14:00 h.
Lloc: Sala de sessions.

Miquel Serra I Godia (2 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 11/12/2017
HASH: f3538f50012239bf2dd9a073f705550a

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (PEDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT).
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

Secretari.
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades següents: Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC), Sr. Gerard Companys
Pujol (PDECAT), Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA) i Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària i urgent, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, autoritzant-se la urgència motivada en cadascuna de les mocions. Seguidament es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:

ACTA DEL PLE

ASSISTENTS :
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A les 20:00 hores del dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, es reuneix a la Sala de Sessions de la
Casa Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr.
Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament,
i la del Secretari Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
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Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA.
1.- Expedient 4520 MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L'ANC I D'OMNIUM
CULTURAL
L’Associació Catalana de Municipis i l’Associació (ACM) de Municipis per la Independència (AMI), proposen la
moció que es presenta pels grups municipals de ERC, PDeCAT i SA. a través de l’Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, de conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per
les raons d'urgència: següents: Per exigir la llibertat dels Presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, es vol
sotmetre a la consideració del ple, per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella
en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament,
tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites
incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan
protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que persegueixi les
urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.

ACTA DEL PLE

El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
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MOCIÓ

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i
radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble
i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Alcarràs.
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats
internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció
dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions
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Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets
dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice
també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
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pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció.
Oberta deliberació es manifesten, en síntesi, les següents intervencions:

Posada a votació la proposta, amb l'assistència de 9 dels 13 regidors que integren el seu nombre legal, resta
aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- Expedient 4599/2017. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
L’Associació Catalana de Municipis i l’Associació (ACM) de Municipis per la Independència (AMI), proposen la
moció que es presenta pels grups municipals de ERC, PDeCAT i SA. a través de l’Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, de conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per
les raons d'urgència següents: aplicació de l'art. 155 de la Constitució que provoca la suspensió de
l'Autonomia de Catalunya, vol sotmetre a la consideració del ple l'assumpte següent, per al seu debat i, si
escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ
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
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3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, com a portaveu del grup municipal d’ERC, manifesta que aprovaran la moció,
sobre tot pel causa del patiment que tenen aquestes dues persones i les seves famílies, per un
empresonament il·legal que ha fet servir un estat que fa servir tota la seva força administrativa i judicial,
manipulant els arguments per poder justificar els fets, dient que aquestes dos persones estaven revoltant un
grup de gent contra les forces de seguretat, acusacions que són totalment falses, i el que és més greu de tot
és que la justícia hagi anat tan ràpida per aquests casos, quan per d’altres o per atendre la defensa vagi molt
més lenta, el que fa pensar que aquestes dos persones passaran una temporada llarga empresonats, de
forma injusta i per haver defensat el que l’estat espanyol està fent en el nostre territori.
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2.- El regidor portaveu del grup municipal de PDeCAT, Sr. Jordi Janes Girós, manifesta a favor de la moció i
de l’empresonament de dos persones que representen a dues entitats, capaços de mobilitzar milions de
persones des de l’any 2010 sense cap incident, quan han hagut manifestacions de d’altres grups molt inferiors
que si han causant incidents, aquí sempre han estat manifestacions pacífiques, festives i reivindicatives sense
insultar mai a ningú, per això demana l’alliberament d’aquestes dos persones ben ràpidament.
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1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA, Sr. Manel Ezquerra Tomàs, manifesta que voten a favor com
no pot ser d’un altra manera, creu que l’empressonament d’en Jordi Sánchez i d’en Jordi Cuixart és una
barbaritat jurídica que pot tenir efectes catastròfics en un futur, desitjant que puguin sortir el més aviat
possible i que aquestes mocions ens ajudin a recapacitat a tots plegats.
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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 a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Alcarràs.
ACORDA

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.

Quart. 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.
Oberta deliberació es manifesten, en síntesi, les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA, Sr. Manel Ezquerra Tomàs, manifesta que:
Aquesta moció, esperem com l’anterior que, aprovant-se en moltíssimes poblacions catalanes hauria de
servir per tal que un govern com cal, rigorosament democràtic, escoltes el clam majoritari de la gent, però
malauradament, veient com actua el govern espanyol, no serà així.

ACTA DEL PLE

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.
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Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del
passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.

- Hi ha molta preocupació per la incertesa que tenim. La implantació del 155 és una pèrdua d’autogovern
tremenda. No sabem les conseqüències. Tot sembla que la finalitat serà arribar a unes eleccions
autonòmiques, però el problema pot vindre si el govern del PP dilata en el temps aquestes eleccions. Això pot
suposar un seriós problema.
L’aplicació d’aquest 155 dilatat en el temps pot causar greus problemes en la economia del teixit empresarial
català. Al petit empresariat li pot costar molt car i conseqüentment la pèrdua de llocs de treball.
Una altra conseqüència molt preocupant és la dels funcionaris catalans... la incertesa és tremenda, no saben
a qui hauran d’acatar ordres. Aquesta inestabilitat no la desitjo per ningú i automàticament produeix una
reducció del consum... que pot tindre pitjors conseqüències que l’anunciat boicot per part de diversos sectors
des d’Espanya i alguns diuen que d’Europa.
Hem de pensar que des dels ajuntaments hem de treballar per evitar la fractura social, hem de treballar per a
tots... i tornant al tema del que es copsa entre la ciutadania, sembla que hi ha una part d’unionistes i una gran
part d’independentistes, però entre mig hi ha una gran franja de ciutadans, que ja sigui perquè no estan molt
implicats en la política, ja sigui perquè no els agrada, que creu que és una gran franja, que estan preocupats i
tot i no decantar-se, estan molt dolguts amb el que ens han fet pel PP en els darrers mesos, com les
imputacions als alcaldes, detencions d’alts càrrecs, el que va passar l’ 1 d’octubre, aquesta gent està molt
dolguda, però estimen molt a Catalunya i volen tornar a la normalitat. Volen votar en un referèndum acordat i
surti el que surti passa pàgina de parlar contínuament d’aquest procés, tots volen tornat a la normalitat.
Tornant a insistir que unes eleccions convocades pel President de Catalunya és l’únic que pot ser podria
aturar l’aplicació del 155 que seria repetir el que ha passat aquests darrers mesos provocant més crispació.
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Dit això... Nosaltres som simplement ciutadans, i voldria explicar el que sembla que es copsa al carrer:
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La gent vol continuar treballant, invertint i fent el que calgui i no estar en aquesta encreuament de camins
esperant el xoc de trens,
És per tot això que esperem les notícies que es puguin produir, es parla de tres opcions damunt de la taula,
una declarar la independència, un altra després de la declaració convocar eleccions, i l’altra convocar
eleccions autonòmiques sense DUI, però veient que tot això va canviant constantment des de l’ajuntament
haurien de ser molt curosos.
Avui, aprofitant que aquí tenim representants dels dos partits que formen junts pel Si, i per tal de tranquil·litzar
a la ciutadania en general, agrairíem si ens podeu explicar una mica més del que es parla, va acordar la
plana major dels dos partits.

Després el drama de la justícia que veiem cada dia l’imparcial que és, dient que hi ha fiscals i jutges que “te
lo afinan”, acabem de votar un altra moció per la detenció dels dos Jordis que es vergonyós, detencions per
manifestacions tumultuosos pacífiques, això si algú pel món el veu podran saber la vergonya de justícia que
em tingut.
Amb aquest article tornem a l’any 19312 i a una dictadura, aquesta gent està treballant per carregar-se el
tema de les autonomies, no les va agradar quan es va fer i pretenien una democràcia molt lleugera i ara
volen aplicar aquest article 155 que, llegint un twit del Dante Fachin, es vol aplicar fins i tot pel PP a Castilla-la
Macha governat pel partit socialista, es veu que el problema ja no és Catalunya, sinó que per piques polítics
s’usa ja aquest arícle, jugant amb la constitució espanyola, i esperem que nosaltres siguem un país i tinguem
la independència en les properes hores, perquè s’han pres les autonomies com si fossin unes delegacions
cutres per dir-lo d’alguna manera.
També considera que no és el PP solament, també el PSOE i el PSC no es diferencien molt, i això és molt
greu, tot i vivint aquí i coneixent la realitat d’aquí estan, nedant i guardant la roba, deixant fer, demostrant que
són el PSOE. I També Ciudadanos del que ja no les estranya res, un partit nascut a Catalunya amb l’únic
objectiu de carregar-se la política lingüística de Catalunya, amb el tema de la immersió, i han crescut a tota
Espanya venent que eren víctimes del catalanisme, ara que tenen quotes de poder es veu que volen
enfonsar l’autogovern de Catalunya.
Creu que han de continuar tirant endavant, espera que totes aquestes inquietuds que tenim es vagin resolent,
entén que tot aquest hermetisme ha de ser i confia en el president, sots-president, en els consellers i en
parlament que tenen una estratègia davant la manca de diàleg que va fer que fins i tot el president s’hagués
d’amagar a dins d’un túnel per evitar la persecució del dia 1-O i el deixessin votar, per això creu que s’ha de
guardar el major secretisme i tirar endavant.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, com a portaveu del grup municipal d’ERC, manifesta que evidentment també
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Després amb el tema de l’ensenyament, on aquí sembla que estem adoctrinant, una vergonya quan està
demostrat que el nostre ensenyament és de més qualitat, com es demostra que les notes que es trauen en
castellà a Catalunya són més altes que les que es treuen a la resta d’Espanya, cosa que fa que se l’hauria de
caure la cara de vergonya a algun ministre o algun president de comunitat autònoma, que haurien de
defensar la seva llegua be, quan aquí tenim l’avantatja de ser bilingües i fins i tot trilingües, amb l’anglès i el
francès.
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Ara estan reunits per tractar de la possible aplicació d’un article de la constitució, tot i la gravetat que això
suposa, creu que ja no vindrà d’aquí, la població ja esta tensa pels greus fets que venim patint de temps en
rera. Recordem quan es va aprovar l’estatut pel Parlament i pel poble de Catalunya ja ens van passar el
“cepillo” se’ns van riure de nosaltres carregant l’ambient, després el tema del dèficit fiscal i ara aplicant el 155
es volen carregar el tema dels Mossos d’Esquadra després del prestigi i alta qualitat que han demostrat
clarament amb els darrers atemptats, volen intervenir TV3 perquè pensen que adoctrinem amb la televisió,
Catalunya Radio i l’Agència Catalana de noticies; intenten intervenir tot això tot i saben que tenen premis a la
transparència, no com Televisió Espanyola que l’han fet fora d’un òrgan europeu per falsejar informació.

ACTA DEL PLE

2.- El regidor portaveu del grup municipal de PDeCAT, Sr. Jordi Janes Girós, manifesta que també votaran a
favor, el que comenta que la reunió prevista per aquesta nit entre els membres de Junts per Si, es per
conèixer les estratègies que es faran servir de cara als propers dies, que suposa que serà en clau molt
interna dels partits i que fins ara no saben res que s’hagi de trametre a la població.

Acta de Ple

6

votaran a favor, perquè la veritat es que mai havien pensat que haurien de debatre una moció com aquesta,
perquè quan explica el president espanyol en roda de premsa el que poden arribar a fer amb aquest decret
d’aplicació del l’art. 155 això és trepitjar literalment els drets de tots els catalans, el fet d’anular un govern triat
per tots els catalans, escollit amb la màxima participació que ha hagut en unes eleccions al parlament de
Catalunya, d’un 74 o 75%, li dona una legitimació molt gran, i que un govern pugui treure els drets atorgats
per unes eleccions amb tanta participació es gravíssim, ja deixant de banda els atacs al nostre sistema
educació i la política lingüística i als nostres cossos de seguretat. Es fa del tot inimaginable que en un estat
democràtic que es pugui aplicar un article així, que fins i tot els pares de la constitució ja comentaven que era
excepcional, perquè aplicar aquest article és una declaració de guerra, un enfrontament amb la societat.

Tant de bo que no haguessin de votar aquesta moció, però veuen que no hi ha volta en rere i haurem
d’assumir el que hagi pel futur dels nostre fills.
4.- En torn de rèpliques el Sr, Manel Ezquerra vol puntualitzar que, està conforme amb tot el que s’ha dit que
ja són fets que han passat, però avui és una moció sobre el 155, i vol dir que si s’aplica estarem molt temps
en votar i saber qui ens ha de governar, tot és canviant, com han canviat les propostes del 27-S, a la vista de
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Manifesta que no tenen informació del que passarà, ni la volen tindre, si realment estem on estem es perquè
la informació ha estat encapsulada, la informació solament l’han de tenir aquelles persones que estan en els
òrgans de decisió, tancats i reservats, perquè és una guerra informativa i administrativa, d’estratègies de cóm
legalment podem acabar assolint allò que és l’objectiu del govern, que és el mandat de les eleccions i del dia
1 d’octubre, es què puguem assolir la independència amb la millor manera possible, pacíficament i
democràticament i si això no es possible serà per culpa dels que apliquen l’article 155 i els que demanen fer
eleccions s’equivoquen de banda, perquè el que ha estat escollit per convocar és el Sr. Puigdemont, que
convoqui el govern espanyol eleccions aplicant l’art. 155 per veure si canvia d’interlocutors es greu, perquè
cóm justifiquem que després d’unes eleccions al parlament amb tanta participació com va haver, que vingui
un govern extern que fulmini tot això?, es fa difícil d’entendre. Per això reitera que no volen la informació del
que es farà i fins ara tots els fets com han anat ens generen aquesta confiança en aquestes persones que
han anat pensant i programant tot el procés, per tant que se la quedin, la gestionen, si creuen que han d’anar
al senat li sembla be, em de donar un missatge a Europa, malgrat que no ens facin massa cas, hem de
traslladar a Europa i al món un missatge de pacifisme, activisme i el diàleg, fins i tot amb els que pensen
diferent, i si no se’n surten doncs que decideixin, tots tenim la nostra opinió, i la seva és que la independència
no serà, com es pensava, un fet d’avui per demà, no, ja és un fet que ningú es planteja mirar en rere, estàs
caminant i segurament hi haurà situacions complicades però la gent esta disposada a defensar els seus drets
i som conscients que no serà fàcil i que patirem econòmicament i potser personalment, perquè hi haurà
situacions de conflicte i patirem, però l’opció de d’independentisme, de voler un país, no es a curt termini, és
a futur, vol dir pels nostres fills. I està segur que si la gent que l’està pensant, el faran bé, tampoc serà un
procés molt llarg, ni veurem els beneficis a molt llarg termini, a curt no, però tampoc a molt llarg termini. Molta
gent esta disposada a patir econòmica i personalment per acabar amb aquesta humiliació constant de tot un
estat espanyol, des de tots els àmbits i des de fa molts anys, començant per l’estatut, i ja d’abans, però es fa
palès que aquesta faixa de gent que no sap cap a on anar, es perquè d’independentisme ja no és sol una
qüestió patriòtica, no es tracta d’espanyolistes i catalanistes, sinó d’una qüestió de subsistència, de si els
nostres fills paguen quatre-cents euros de matrícula a Galicia i si hi són a Catalunya paguen tres-mil, al final
són recursos econòmics que surten dels esforços diaris, o si els llibres a Andalusia els paga la comunitat
autònoma i nosaltres els hem de pagar, es una qüestió de subsistència i aquesta franja del mig s’ha decantat
cap a d’independentisme per aquesta causa, no per patriotisme solament, també per indecència davant les
agressions de l’estat espanyol. Voler la prosperitat del nostre país no vol dir que siguem insolidaris, perquè
està el país Vasc que és totalment insolidari amb l’estat i es queda tota la caixa i la posició dels espanyols
cap als bascos és d’admiració i en canvi cap als catalans, que hem aportat moltíssim durant molts anys, ens
diguin insolidaris per causa d’una catalanofòbia inserida i generada pel partit popular, i es que el que ha
generat més independentistes en aquest país és el partit popular, doncs aquesta catalanofòbia és difícil
d’entendre i una humiliació.
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Quan parlen molts polítics que estem dividint la societat, no, la societat sempre ha estat dividida, sol passa
que sempre érem menys i respectuosos amb la majoria, i ara ha canviat i la minoria ja no te el mateix
respecte cap a la majoria. Les societats sempre han estat dividides per sort, hi ha tants partits polítics com a
idees i la gent hi tria, el fet de no respectar aixó es una vulneració de drets, un acte franquista, una dictadura i
el podem dir clar, es un cop d’estat als drets de tots els catalans fins i tot els que han votat en contra de la
independència i no respecten a aquells polítics als que se’ls va votar, perquè van en contra de tot el
parlament i això no el podem permetre.
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les majories, i va canviar el que es deia al programa electoral, que era declarar la independència en 18
mesos, per això creu que hem d’evitar perdre l’autogovern que tan va costar de tenir des de que va tornar el
Tarradellas, però això pensa que hem de deixar a part la retòrica i pensar en mantenir com a mínim el que
tenim, per això pensa que això s’ha d’aturar, fins i tot amb unes eleccions autonòmiques que no és el que
voldríem, i que les convoqui el nostre president que per això va ser elegit, i veure com es posicionen
novament les majories per dialogar.

7.- L’Alcalde donar per finalitzada la deliberació, per aprovar la moció i esperant que el nostre parlament
pugui arribar a aconseguir l’objectiu de la millor manera possible pacífica i democràticament.
Posada a votació la proposta, amb l'assistència de 9 dels 13 regidors que integren el seu nombre legal, resta
aprovada per unanimitat dels assistents.

Número : 2017-0009 Data : 11/12/2017

6.- Després de diverses intervencions posteriors el Sr. Manel Ezquerra reitera la posició i les propostes de no
aplicar el 155 si hi ha eleccions del govern espanyol, entén que cal reintentar el diàleg, evitar decepcions per
no haver aconseguit la independència i evitar el conflicte social, vista la situació tant canviat, aprofitant el
diàleg que s’obre amb aquests mocions simbòliques. L’Alcalde es reitera en els arguments anteriors,
considerant que les mocions no són tan simbòliques. El Sr. Jordi Janés comenta que després d’haver passat
tants mesos podem treure la bandera de la negociació a Catalunya, ja que des de el dimarts que s’havia
tingut que declarar la independència, a contra-pel que la majoria dels partits independentistes, es va
suspendre per intentar mantenir una negociació, i no em trobat res, hem tingut el 155, i si avui estem aquí es
per que si que em de mirar en rere, per això la gent ha votat cada vegada més independència, no solament
per un sentiment passional com podem tenir alguns, sinó per les agressions rebudes, recorda que el tema
dels 18 mesos programats a les eleccions del 27-S era un fita a respectar, però si l’objectiu es aconseguir fer
un país pensa que es pot donar més temps si cal per negociar amb espanya o Europa l’encaix, recorda la
historia i pensa que al final sempre hem acabat pagant els plats de tots.
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5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no volen dialogar, el 155 fulmina el govern i ja veurem en quines
condicions, de participació de partits o d’il·legalitat de pensaments, veurem. Però suposen que no s’il·legalitza
res, hi ha eleccions i guanyen els independentistes, estaríem igual que ara. El programa del 27-S era molt
evident, proclamar la república, però al no haver una majoria prou àmplia, tot i que els de Catalunya Sí que
és pot, es pronunciava també pel dret a decidir, es va optar per un referèndum pactat, de la millor manera
possible, i ho ha hagut manera, tornar a fer unes noves eleccions és anar una pantalla en rere.

No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.

Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

