ACTA DE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE 15 D’OCTUBRE
DE 2019 (NÚMERO 10/2019)

ASSISTENTS:

Alcalde

Sr. Miquel Parella Codina

Regidors:

Sr. Enric Cruells Carrió
Sra. Elena Font Sala
Sra. Gemma Brunet Ferrer
Sr. Pere Molera Puig
Sra. Montserrat Plata Puig
Sr. Marc Pedrosa Revilla
Sr. Salvador Pujol Carbonell
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés
Sra. Cristina Martín Sanglas
Sr. Israel Calvache Masuet

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els
regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la
Corporació, la senyora Marta Molins Paronella, prèvia comprovació del quòrum legal necessari
d’un terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió
extraordinària plenària convocada pel dia d’avui a les 20 hores.
Pren la paraula el senyor Alcalde que dona la benvinguda a tothom i, seguidament, es passen a
tractar els punts de l’ordre del dia.

PRIMER. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Se sotmet a votació la necessitat de celebrar el Ple, essent el resultat d’acord per unanimitat.
SEGON. 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.
L’Alcalde exposa que la moció ha estat traslladada per l’Associació Catalana de Municipis i per
l’Associació de municipis per la Independència, per tal que en un termini de 72h des que es va fer
pública la sentència es pugui mostrar el rebuig a la mateixa.
El redactat és una mica llarg, una part es va llegir ahir quan es va fer la concentració davant
l’Ajuntament, ara se’n tornarà a fer lectura i s’hi afegiran els punts d’acord a presentar.
L’Alcalde fa lectura de la moció:
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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 i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó 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 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. 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. 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.
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. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per
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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:
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.
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.
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.
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 d’Aiguafreda a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència
del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar a 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.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les
llibertats de tota la ciutadania del municipi d’Aiguafreda, 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.
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.
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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.

Es passa a votació la moció, restant aquesta aprovada per unanimitat de tots els assistents.
L’Alcalde explica la necessitat de plens i els terminis molt restringits en que ens trobem i proposa
passar al punt següent, donant pas a la tècnica que porta el programa electoral per iniciar el
procés de sorteig.
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. S. Pujol el qual exposa que han acceptat la convocatòria però
que barrejar la protesta amb el que està passant com a país amb el tema de les eleccions, encara
que tots ens hi presentarem, ens sembla que estem frenant el respecte dels que estan a la presó i
per aquest motiu, sabent que no fem falta per procedir al següent punt de l’ordre del dia,
nosaltres abandonem el Ple.
Els regidors d’ERC s’aixequen de la sessió i s’asseuen a les cadires destinades pel públic.
L’Alcalde explica que hi havia previst un Ple extraordinari pel dia 19, per aprovar les ordenances de
l’any vinent, la resolució de la Sentència va fer aparèixer a l’escenari un segon Ple, que és el que
hem celebrat avui, les eleccions ens obligaven a fer un tercer Ple i vosaltres, referint-se al grup
d’ERC, també heu reclamat la celebració d’un quart Ple per parlar de la festa major. Com que tots
ells són temes molt importants ens trobàvem que avui dia 15 en un horitzó de 2 setmanes havíem
de fer 4 plens i després de deliberar tant amb secretaria com amb l’equip de govern, vam acordar
celebrar aquest ple ajuntant-ne dos, donant prioritat al tema més important de la Sentència, ple
unívoc a tractar per aquest tema. Ara bé, veient aquest horitzó els suggeriria i demanaria que pel
Ple del dia 30 pogués també incloure la seva moció.
El portaveu d’ERC, exposa que evidentment esperaran que acabi el Ple per parlar d’allò que faci
falta, però totes aquestes decisions que són molt respectables que es prenguin d’acord amb
secretaria i l’equip de govern, penso que ens heu ignorat com a oposició, perquè no constava res,
abans de prendre les decisions, en casos d’aquest tipus, parlar-ne i, per tant, si no fem falta per
aquest motiu ens aixequem, potser d’aquí en endavant n’aprendrem tots a fer-ho diferent, però
nosaltres ens sembla bé que enlloc de quatre plens plantegeu fer-ne un, dos o tres, hi ha altres
solucions, com la de renunciar a cobrar un ple determinat...quant a recursos per evitar despesa hi
ha altres alternatives i sobretot el que reclamem és una mica més de respecte, en l’aspecte que
coses d’aquestes se’ns parli abans de prendre les decisions. No dic que s’hagi pres amb mala
intenció.
Seguidament, pren la paraula el regidor de la CUP el qual exposa que tothom pot fer el que vulgui
però li sembla que s’està agafant una política de destrucció contínua de coses que són
absolutament burocràtiques, no és una decisió política sinó tècnica d’ajuntar dos plens en un,
estalviem temps, estalviem recursos i feina de la gent.
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El regidor d’ERC exposa que ells ho veuen d’altra manera.
L’Alcalde expressa que vol fer un parell de comentaris; un és si el grup d’ERC pot esperar una
estona que acabi el Ple i després se’n parli. Si hi ha hagut la sensació de bloqueig d’informació,
efectivament ha estat involuntària, sinó fruit de la dinàmica que estem portant a l’ajuntament i de
l’acumulació de temes diversos, però en cap cas hi ha hagut la voluntat de menystenir cap grup,
menys el vostre, per descomptat. Les explicacions s’han donat clarament i a més s’ha fet en Ple, de
manera pública i notòria. Dieu que no feu falta a aquí, jo crec que sí tot i que amb la dinàmica
particular, la decisió ja l’heu presa, en qualsevol cas, totes les persones que formeu part del Ple
són necessàries perquè som representants del nostre poble. Ara d’aquí a uns minuts farem un
sorteig de persones del nostre poble, i vosaltres en sou representants i aquest sorteig que fem de
considerar el tipus de persones i estalviar dificultats a les famílies, la vostra participació crec que és
important. Més enllà d’aquí la decisió és vostra, però em sembla que en un Ple totes les persones
que representen el poble som necessàries. A partir d’aquí us demanaria si us podeu esperar que
acabi el ple per acabar de negociar aquests punts i acabar d’arribar a un acord.
El portaveu d’ERC respon que s’esperaran com a públic.
L’Alcalde dona començament al sorteig de meses i per tant al següent punt de l’ordre del dia.
TERCER. REALITZACIÓ DEL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS GENERALS DE 10 DE NOVEMBRE DE 2019.
Es procedeix a iniciar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals
del 10 de novembre, resultant els membres escollits següents:
S’indica que seran 4 els suplents previstos per mesa per evitar un nou sorteig.
La Mesa A queda amb el/la següent president/a i vocals, així com els suplents respectius:
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La Mesa B queda amb el/la següent president(a i vocals, així com els suplents respectius:

I la Mesa C, queda amb el/la següent president/a i vocals, així com els suplents respectius:

La secretària de la corporació indica que es donen per constituïdes les meses per les eleccions del
10 de novembre d’enguany, que s’efectuarà la notificació pertinent a totes els membres
seleccionats, indicant que són períodes molt curts a l’efecte que les persones seleccionades pugui
presentar reclamacions i trobar solucions.
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I sense res més a tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió a les 20:29 hores del vespre, de la
qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde-President, amb mi, la Secretària accidental de la
Corporació, que en dono fe.

L'Alcalde
Miquel Parella Codina

La Secretària Interventora acctal.
Marta Molins Paronella

Plaça de l’Ajuntament, 1 · 08591 AIGUAFREDA (Barcelona) · tel. 93 844 22 53 fax 93 844 21 85
E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat · www.aiguafreda.cat

