ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 15 d´octubre de 2019
Caràcter: extraordinària urgent
Horari: de 19.00 a 19.57 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Moció dels GPM’s JxCat Malgrat ens Mou, Junts per Malgrat i ERC-AM 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.
Desenvolupament de la sessió
1. - Ratificació de la urgència de la sessió.
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191015&punto=1
Motivació de la urgència
Sr. Serret: en el dia d’ahir, el Tribunal Suprem va fer pública la sentència en la causa
especial 20.907/201. El Ple, en sessió celebrada en data 19 de setembre de 2019,
aprovà una moció en la que s’acordà que, un cop coneguda la sentència, en el supòsit
de que aquella fos condemnatòria, l’Ajuntament de Malgrat de Mar prendria
immediatament una reacció institucional, que contindria els paràmetres mínims que en
ella s’indicaven, raó per la qual es veu en la necessitat de convocar una sessió
plenària amb caràcter urgent.
Per la qual cosa, d’acord amb l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art.
81 del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es veu en la
necessitat de convocar aquesta sessió plenària amb caràcter urgent.
Es passa a votar la ratificació de la urgència, que resulta ratificada per disset
vots a favor (PSC, JxC, JxM, ERC i CUP).
2. - Moció dels GPM’s JxCat Malgrat ens Mou, Junts per Malgrat i ERC-AM 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.
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191015&punto=1
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 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.
Obert el tron d’intervencions
La Sra. Ponsa, el Sr. Serret i el Sr. Albert, procedeixen a donar lectura a la moció.
Sr. Zaldo: estem parlant d’una moció de la sentència i, evidentment, cal una resposta
contundent, com ja està sent. La Candidatura d’Unitat Popular se sumarà a aquesta
resposta, que ja s’està sumant de fet. Abans d’informar el sentit del nostre vot sí que
m’agradaria comentar algunes coses i després fer algunes preguntes. La sentència
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que ahir es va fer pública és la major agressió judicial a Catalunya des de 1940, des
del 15 d’octubre del 1940, quan es va jutjar a l’expresident Lluís Companys, ja sabem
que va passar després. El poble de Catalunya va prendre ahir els carrers, fent nostres
les paraules de Cuixart, ho tornarem a fer, i així seguirem, ho tornarem a fer més que
mai, a revelar-nos pacíficament contra la repressió. Tornarem a aturar el país tantes
vegades com calgui. Tornarem a manifestar-nos, a concentrar-nos. Tornarem a lluitar i
tornarem a vèncer. El poble, sense partit, sense líders, perquè sols el poble salva al
poble. Ahir vaig poder viure una de les accions multitudinàries més contundents des de
l’inici del procés, com millers i millers de persones, sense importar la procedència ni el
partit que votaven, ni la ideologia que defensaven, plantaven cara a les forces de
repressió de l’Estat. Forces de repressió, tant catalanes com espanyoles, perquè cap
cos de seguretat estarà al costat de la nostra revolució. La nostra sentència, la que ens
ha d’interessar ha de ser la independència i s’ha de guanyar als carrers. Sí bé és
important donar també respostes institucionals que vagin paral·leles a aquestes, veiem
amb bons ulls aquesta moció que es presenta però volem reivindicar que el valor de
les respostes ha de seguir sent el que ha començat ja ahir, ha de ser una resposta
popular. Per tant el punt sisè d’aquesta moció, que ens emplaça als electes a participar
d’aquesta assemblea d’electes, nosaltres, evidentment, no demanarem la retirada, no
demanarem que es modifiqui, però sí que volem deixar palès que per nosaltres la
prioritat és que hi hagi una organització al carrer, i que sigui contundent, i que el nostre
paper com a representant electe sigui paral·lel, sigui d’acompanyar a aquestes
mobilitzacions. Les preguntes. En primer lloc m’adreço al Sr. Serret. Vostè ha de saber
que les persones que militem a la CUP aquí a Malgrat, i a mi mateix com a portaveu,
ens incomoda estar treballant per una resposta a la sentència amb JxC Malgrat es
Mou, ho ha de saber, i em sap greu dir-ho, però crec que és bo que ho sàpiga. Jo he
demanat en reiterades ocasions sinceritat a aquest Govern, per tant per part d’aquest
portaveu la sinceritat hi serà sempre. Perquè ens incomoda? Perquè ens incomoda fer
el joc a un partit que menteix i que vol analitzar una lluita que va molt més enllà de
quotes electorals. Ja en roda de premsa, quan vam saber que vostè no volia, vostès
no volien realitzar el pacte quatripartito, vam llançar una pregunta a l’aire, que
preguntava si ens trobaríem amb JxC fent oposició, i per tant podríem teixir des de
l’oposició amb un Govern en minoria o bé hauríem de ser també oposició de JxC,
vostès van escollir la segona opció. Per tant, des d’aquesta posició en la que vostès
estan a un costat i nosaltres a l’altre, no ens queda alternativa que anar accentuant
totes aquelles incoherències i totes aquelles accions que creiem que no s’estan
desenvolupant de la manera que considerem que s’haurien de desenvolupar. Al Ple del
mes passat es va aprovar una moció que demanava posar la pancarta que reivindica
la llibertat de presos i preses polítiques a la façana de l’Ajuntament. Aquesta moció es
va aprovar però no es va complir i vostè va justificar aquest no compliment de la moció
amb un informe del Secretari, que ja ha conegut, paral·lelament a això a nosaltres ens
havia parlat de requeriment de la Junta Electoral de Zona, que crec que és bo parlar
clar, crec que és bo parlar clar, crec que és bo que la gent tingui tota la informació,
crec que és bo, el que deia abans, sinceritat. No tenim cap requeriment que ens està
demanant que es retiri la pancarta pel simple fet de que la pancarta no estava penjada
abans de l’inici del comicis electorals. Els requeriments arriben quan s’incompleix una
normativa. Per tant aquest informe del Secretari el que diu és que ens avisa d’això,
estem en període electoral i no es poden penjar símbols. Que fan altres Ajuntaments
compromesos amb les llibertats i amb la pluralitat, doncs el que fa l’Ajuntament de
Girona, de Terrassa o tants altres, és no despenjar la pancarta dels balcons i esperarse a que arribi aquest requeriment de la Junta Electoral de Zona que demani que es
retiri, i a les hores es retira. Que és el que hem fet en aquest Ajuntament anteriorment

en anteriors comicis electorals. Això aquí no ha estat així. Aquí, directament, a l’inici
dels comicis electorals ni tan sols s’ha penjat com aquí s’havia aprovat en majoria que
es fes. Vostès van dir, Sr. Mercader i Sr. Serret, en el seu anunci de pacte, que aquest
és un Govern que aplega totes les sensibilitats i respecte les diferents sensibilitats del
nostre poble, va acabar dient: respectem tots aquells símbols, vinguin d’on vinguin.
Aquest és el respecte que han tingut per un clam popular que es va materialitzar, o
que s’havia de materialitzar en un compliment de moció aprovada per totes les
regidores i regidors que van votar favorablement. Dit això, sí que, vull afegir, aprofito,
vostès van rebre fa unes setmanes, Sr. Mercader, Sr. Serret i Sr. Cardona, al Conseller
d’Interior Miquel Buch, responsable dels Mossos d’Esquadra, i m’agradaria saber
quina és la seva opinió al respecte de les actuacions dels Mossos d’Esquadra d’ahir.
Sí, crec que són temes supramunicipals i són temes que no tenen res directe amb
Malgrat de Mar, però crec que és positiu, sempre, conèixer quines són les opinions
dels representants electes del municipi. Hi ha més de 50 ferits greus, hi ha un
manifestant que ha perdut un 40% de massa testicular, hi ha un manifestant que ha
perdut un ull, s’han llençat pilotes de goma, s’ha disparat amb brutalitat a manifestants,
incomplint els protocols d’actuació. M’agradaria saber quines són les opinions, perquè
estem parlant resposta a la sentència i quan hi ha una resposta contundent a la
sentència, els cossos de repressió fan el que més bé saben fer, que és actuar
violentament contra aquells que intentem plantar cara i intentem posar de manifest allò
que pensem. Aquestes són les preguntes, un cop se’m respongui anunciaré quin és el
sentit del vot de la CUP.
Sr. Roger: primer per justificar la convocatòria d’aquest Ple, ens diem, a nosaltres
mateixos, com a Ple, que hi ha una raó que és haver aprovat en plenari que
l’Ajuntament prendria una sèrie de mínims si aquesta era desfavorable. Jo voldria dir
que aquesta és una de les raons, però també vull recular 24 hores i ser crític amb el
que va passar en aquest Ajuntament, quina va ser la resposta institucional de
l’Ajuntament? Que a les 12 del migdia, personal, de manera voluntariosa,
acompanyada de població que s’hi va afegir a les 12 del migdia, compareguessin a
davant de l’Ajuntament i amb un cert “caos”. Això no és una resposta immediata que és
el que es va acordar en el mes de setembre. Això no és una resposta immediata i al
nivell del que va passar 3 hores abans a l’Estat espanyol i que la població s’hagi trobat
que aquí resposta no n’hi havia. Per tant, començar sent crític en que l’acord que es va
prendre no es va respectar en la mesura que l’aconteixement mereixia, i després, jo el
que no voldria tampoc és que avui passés, com moltes vegades, i vinguéssim aquí i
tots féssim uns discursos molts florits, que també, si s’escau, es poden fer, però crec
que no és el moment de fer discursos florits i que ens hem d’obligar i hem d’obligar al
govern d’aquest poble de Malgrat de Mar de manera que tots hi estiguem còmodes,
perquè vostès són govern, però Ajuntament ho som tots. Llavors, sí una part del
govern ha de complir, per exemple, com diuen aquí, que hem de comunicar i hem
d’explicar en els pobles amb els quals estem agermanats, Itàlia, França, com casa
això amb el que està fent l’Estat espanyol, avui el ministre Sr. Borrell, del partit
socialista i del PSOE, treien vídeos, venent-nos com que aquest Estat que avui diem
aquí al primer paràgraf: que mostra símptomes inequívocs d’estar tocat de mort, i això
ho aprovarem perquè entenc que hi ha majoria i perquè aquesta majoria creu que això
és així. Com casa això amb el discurs que el seu partit, el Partit Socialista de
Catalunya PSOE, està fent a nivell internacional? Com ho explicarem com
Ajuntament? Vostès es comprometen a donar compliment, per exemple, a una frase
que hi ha aquí que diu: a les ciutats agermanades ens comprometem a explicar el que
està passant aquí. Jo tinc molts dubtes, vist el precedent del que va passar ahir aquí,
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tinc dubtes de que això ho puguem complir. Després entenc que aquesta és una moció
que ens ve donada per l’AMI, tenim representació a l’AMI, i també per l’Associació
Catalana de Municipis. En aquí voldria també saber, tinc molt clar que, per part de
l’AMI també tenim aquesta majoria que recolzarem als nostres representants pel que
faci falta, per també, dir com a Associació Catalana de Municipis, el PSC tampoc, allò
que fa sempre, nosaltres amb l’AMI no, amb l’ACM tampoc, el PSC de Malgrat tampoc
dona suport al que proposa aquesta moció. Són interrogants que anem deixant i ens
agradaria que responguessin, la gent de Malgrat i els seus adversaris polítics volem
saber que és el que ens hem de trobar d’aquí endavant. Perquè, en moment com
aquest, crec que no val venir aquí a llegir, després aixecarem tots la mà i aquí pau i
després glòria. Són qüestions que ens afecten a tots. Vostès poden pensar, aquesta
gent, els independentistes, però aquí s’estan fent greuges de drets i llibertats que són
bàsics. Aquestes persones perquè no els hi prohibien presentar-se amb el programa
electoral que es presentaven a les eleccions? Per què? O sigui, en el programa
electoral, aquestes forces, ERC, JxC, la CUP, nosaltres portem que volem la
independència, és que aquest ideal ha de ser irrealitzable? Vostès tenen ideals, tots,
entenc que estan aquí perquè tenen ideals, i els ideals també serveixen a la política.
És una part important de la política, per exemple, qui els parla està aquí per ideals més
que per una altra cosa. Quan he tingut ocasió de gestionar aquest Ajuntament,
modestament en el que he pogut, també he dedicat tots els esforços, però jo vaig
entrar en política perquè aquest país fos lliure. Vaig entrar a ERC perquè creia, i
continuo creient, que aquesta és la millor eina per aconseguir aquest objectiu. Per tant
respecto molt que hi hagin altres persones que creguin que els seus ideals es
defensen des d’altres trinxeres, però, de veritat, expliquin-se, diguin concretament que
faran, per exemple, amb el tema d’aquests pobles agermanats i d’altres qüestions que
espero que si convé podrem debatre. Sincerament, mirin al seu entorn el que està
passant, la gent tenim dret a sortir al carrer, a manifestar-nos, a estar-nos a casa, fer
tothom el que cregui. El que no pot ser és aquesta actitud, de dir: bueno, s’ho han
merescut. Entenc que vostès estan en campanya i que tot lo que veuen de color
taronja ho volen cap a la seva olla, està molt bé, però, home, agafar postures ja
properes a Ciutadans, com estan agafant, només pel simple fet de guanyar vots, un té
el dret legítim de guanyar vots, però també ha de tindre uns mínims. Vostès són el
PSC, cada vegada ens costa, el que hem tingut referents, que hagin llegit gent que
hagi sigut part de la seva història, ens costa reconeixe’ls a vostès, cada vegada més, a
la vora d’aquests postulats. Potser tots hem de fer reflexions, però vostès també,
vostès també s’han de mullar, han de dir que pensen de tot el que està passant i del
que diuen els seus representants polítics. Ens podem equivocar tots, però hem de
parlar, ja ho entenem que hem de parlar molt, però vostès, a part de la Constitució,
han de fer política, si és que realment en volen fer. Si es pensen escudar en la
Constitució i totes aquestes coses, que entenc que igual que a mi, a vostès els ha de
sonar una mica una cosa llunyana. Al llarg dels anys, tenim una Constitució que només
l’han tocat per qüestions puntuals, té ple d’articulats que defensen els drets socials i
que, cada vegada que el nostre Parlament ha intentat fer legislació en matèria
d’habitatge social i de defensar la gent que té problemes de pobresa energètica, totes
aquestes qüestions, ens ho estan dinamitant tot. Ara, bona gent, que només ha fet que
obeir el mandat que el poble els hi ha fet, i han posat urnes, i han permès que la gent
votem, han de tenir condemnes de 13 anys? Vostès han de dir que les han de complir
fins a l’últim dia, els seus ministres diuen això, jo ja ho entenc que estan en campanya.
Torno a repetir, tot el que veuen de color taronja que vola per la vora de la seva
cassola, la volen a dins. Però s’han de tenir uns mínims de dignitat. M’agradaria, com

a mínim, en les quatre qüestions que són de pobles agermanats i tot això, després, si
ens volen explicar alguna cosa més jo els hi agrairé.
Sra. Ponsa: els meus companys ja ho han dit pràcticament tot. Sí dir, que va ser un
dia trist, en que molts de nosaltres, no només la gent de Malgrat, sinó també fora de
Catalunya, van tenir un sentiment de tristor. Ja no es tracta només d’independència, de
ser independent o no ser independent, sinó que es tracta de democràcia i de drets
fonamentals de les persones. Ahir es va veure que no es tenia en compte. Sí que
m’agradaria preguntar-li, vista la sentència d’ahir, que pensa el partit socialista de
Malgrat de la sentència. Estan d’acord? No estan d’acord? Amb quins ulls la veuen?
Penso que això també és interessant que els veïns i veïnes de Malgrat ho sapiguem.
Sr. Serret: en primer lloc he de dir que estic sorprès, o perplex, de que, quan un
Ajuntament convoca un Ple extraordinari per la necessitat que ho estem convocant,
per donar una resposta institucional, vostès han fet ús de la seva paraula en el debat
per fer preguntes en comptes de fer una part expositiva. No començaré a respondre
totes les preguntes que han fet, entre altres coses perquè és un Ple extraordinari en el
que no hi ha precs i preguntes. Alguns en diuen discursos florits, jo no considero un
discurs florit, considero que cada grup fa el posicionament donant resposta en allò que
sent, aquell sentiment que sent la gent i el sentiment que senten els nostres grups
municipals. Dit això, avui es convoca un Ple extraordinari, entre d’altres coses perquè
és una de les accions que l’ACM i l’AMI proposaven en les accions directes que
demanaven als ajuntaments a través d’un correu que diu: Benvolgut Ajuntament,
benvolgut Alcalde/Alcaldessa. El Tribunal Suprem ha fet públic fa un moment la
sentència contra les persones jutjades per organitzar el Referèndum de l’1 d’octubre.
Des de l’ACM rebutgem aquestes condemnes als nostres representants institucionals i
membres de la societat civil que van defensar el dret a decidir democràticament el
futur de Catalunya. Per fer palès aquest rebuig proposem les següents accions a tots
els municipis: celebració d’un Ple extraordinari a les properes 72 hores per mostrar el
rebuig a la sentència, aquí estem. Suspensió de l’activitat institucional del vostre
Consistori des d’ara fins que no se celebri el Ple extraordinari, desactivant les agendes
institucionals. Aquests dos regidors d’aquest Grup Municipal, a nivell de govern, així ho
vam fer. El 26 d’octubre es convocarà a un acte institucional amb alcaldes i
alcaldesses de Catalunya per mostra la unitat i el suport del món local a les persones
injustament condemnades. En els propers dies rebreu més informació. Que això és el
que diu, també, aquesta moció, que entenc que serà avui aprovada. Per tant vam
donar resposta a les tres accions que demanàvem que féssim com Ajuntament. Com
ha fet la resta d’Ajuntaments que ho han cregut convenient, que és la gran majoria. De
fet avui Malgrat s’adhereix a més del 80% d’ajuntaments de Catalunya que han
convocat plens extraordinaris. Un Ple convocat amb tota la força que dona el diàleg, el
consens i la bona entesa. Perquè en moments com el que estem vivim, és més
important que mai sumar les diferents sensibilitats. Sí, les diferents sensibilitats que
també vam signar en aquest pacte de govern. Estar al costat d’aquells que més
pateixen, donant una resposta unitària. Em sembla bastant lamentable que entrem
avui en retrets, i confonguem la ràbia personal, la ràbia que hi pugui haver per acords
de govern, en un moment en que hem d’estar a l’alçada. Demostrar aquesta alçada
unitària, perquè l’alçada unitària la dona el Ple d’aquesta Corporació, la majoria
d’aquest Plenari. Així que, com dic, estic totalment perplex d’aquestes respostes, però
cadascú entengui o doni la que vulgui. Nosaltres no entrarem en aquests retrets, ja li
dic que ara no entrarem ni penso entrar més en el debat. Diguin el que vulguin però no
hi entrarem. I sí, Sra. Ponsa, això no va d’independència, té tota la raó, ho comparteixo
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totalment, això no va d’independència, va d’uns drets. Per tant, com a Grup Municipal
també volem aprofitar per enviar des de Malgrat una forta abraçada als presos i preses
i a les seves famílies, en especial a la dels nostres companys Josep Rull i Jordi Turull,
sempre tan a prop del nostre grup municipal per fer-nos costat. Avui més que mai
estem al vostre costat. Des de JxC Malgrat ens mou, volem parlar d’amnistia, avui
volem parlar d’amnistia, volem parlar de llibertat, de llibertat de tot tipus, d’expressió, i
sobretot de fer política i de futur. Una condemna de 100 anys de presó és una
barbaritat i és una sentència que condemna a tothom. Han escrit una justícia
inhumana, i constata la manca de garanties que hi ha hagut en aquesta farsa de judici.
Els danys produïts, fins ara, són irreparables. Però els danys que aquesta sentència
pot causar a la societat catalana en el futur seran greus i profunds. Amb aquesta
sentència es condemnen 8 articles de la Declaració universal dels drets humans, el
dret a reunir-nos, el dret a manifestar-nos, el dret al debat, el debat en cambres com la
que estem debatent avui aquesta moció, recordem que la presidenta del Parlament ha
sigut sentenciada per permetre un debat, com avui el president d’aquesta Corporació
està permetent en aquest plenari, el dret a associar-nos, avui hi ha un debat en un
plenari en el que estem posant de manifest, com a Grup, que realment és molt
preocupant que s’empresoni a una persona que va permetre un debat, un debat que
és permès a molts plenaris, i per tant hi ha un precedent, evidentment hem de ser
conscients, per això avui aquesta resposta unitària. Si per posar unes urnes ens
condemnen a 100 anys de presó, la resposta només pot ser una, i és ben clara, més
urnes i més política. Toca mobilitzar-nos, sense defallir i sense por, donarem la cara
les vegades que calgui, encara que alguns increpin. Des de JxC Malgrat ens mou,
diem que hem participat i participarem en totes les mobilitzacions que hi hagin. Serem
una gota més d’aquest Tsunami Democràtic, sense cada una d’aquestes gotes no hi
ha Tsunami, ens agradin els companys de viatge o no. En aquests moments toca fer
front a un embat que ens ataca a tots i a totes, ens agradi o no ens agradi els
companys de viatge, i vulgueu aprofitar o no vulgueu aprofitar aquest joc que diu que
us incomoda, però el feu, i per tant jugueu, nosaltres no hi jugarem. La resposta a les
preguntes d’un plenari ordinari, les donarem a un plenari ordinari. Si el Conseller Buch
ha de donar resposta, que les doni, evidentment. Si hem d’apretar-lo perquè doni
resposta, ho farem. Però com a Grup municipal donarem resposta a les preguntes
ordinàries allà on toca, avui no Sr. Zaldo. Avui donarem resposta institucional a la
sentència que és el que el poble de Malgrat es mereix, i no entrarem en aquest joc
polític utilitzant els presos i les preses. Ja els hi he dit moltes vegades i els hi he
manifestat, avui no ho farem, ho sento molt.
Sr. Mercader: al partit socialista se li ha dirigit molt la paraula, ara és el moment que
podem contestar, abans d’interpel·lar. Nosaltres també pensem, com diu el nostre
portaveu de govern, el Sr. Serret, que no és el dia d’entrar en els precs, preguntes,
respostes, que tenen molt poc a veure amb el Ple extraordinari de la sentència d’ahir.
El Ple extraordinari és per parlar d’aquesta sentència i que cadascú, cada partit, amb
la llibertat que té, opini el que opini. Totes les opinions i totes les ideologies són
respectables. Simplement no entraré a contestar a la Sra. Ponsa, m’alegro que vulgui
saber el que pensa el partit socialista d’això, a mi m’agradaria, saber si els regidors de
JxM són independentistes o no. No cal que m’ho respongui avui.
Sra. Ponsa: no, ja li respondré.
Sr. Mercader: no vull entrar en un debat perquè avui no toca.

Sra. Ponsa: és vostè qui obre el debat, per tant li respondré. Vostè sap que sempre
donem vot lliure als regidors de JxM.
Sr. Mercader: i sempre voten el mateix.
Sra. Ponsa: perquè som lliures de votar el que pensem.
Sr. Mercader: segur, per això voten el mateix. Per acabar, simplement deixo sobre la
taula, si el partit de JxM és independentista o no. Això sí que m’agradaria saber-ho
algun dia, perquè en 4 anys mai ho he descobert. La postura del Partit Socialista la
donarà la Sra. Valbonesi i ja haurem intervingut tots els partits per argumentar la nostra
postura.
Sra. Valbonesi: des de fa molt de temps, massa temps, els i les socialistes hem
defensat el diàleg dins la llei, la negociació i el pacte com l’única via possible per trobar
una resposta a la situació d'atzucac, que s’està vivint al nostre país. Malauradament no
hem estat escoltats. Ara el Tribunal Suprem ha dictat sentència. Davant de la mateixa
hem de dir:
1.

2.

3.

4.
5.

Vivint en un estat de dret amb separació de poder i l’actuació del poder
judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats
per la Constitució amb les màximes garanties i total transparència. Tal i
com ha reconegut, en relació al judici, hi ha recordat també l’Associació
de Jutgesses i Jutges per la Democràcia.
La sentència s’ha d’acatar. Totes les sentències són opinables. El nostre
estat de dret empara la llibertat d’expressió i els drets de reunió i
manifestació d’aquestes opinions, sempre i quan es produeixin amb
civisme, tolerància i respecte.
Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions
judicials amb el caràcter representatiu de les Institucions, que han de
representar-nos a tots i a totes, i per tant a les diferents opinions que
conviuen a la societat.
És erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual
sol·licitud d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del
nostre país.
Per últim, és hora d’obrir una nova etapa presidida pel respecte de la
legalitat i a les Institucions, presidida també per una ferma voluntat al
diàleg. El partit dels Socialistes de Catalunya continuarà treballant per la
convivència en el si de la societat catalana i perquè torni a la política per
sacar solucions a un problema que és, evidentment polític.

Per tot això, pels diferents motius que s’han expressat, votarem en contra.
Sr. Zaldo: no tornaré a plantejar preguntes perquè a totes respondran el mateix. Per
tant, simplement, matisar. El Sr. Serret ha parlat de llibertat d’expressió, vostès van
despenjar un clam de llibertat d’expressió que estava a la façana d’aquest Ajuntament i
vam haver de demanar que es tornés a penjar. És a dir, estem parlant molt de que no
s’està complint una moció. Però és que vam haver de presentar una moció perquè
fessin quelcom que ja s’estava fent. Vostès van censurar aquesta llibertat d’expressió.
Simplement, com que la pancarta no hi és, faré lo mateix que vaig fer al darrer Ple i
recordaré totes aquelles preses que en el nostre punt de vista, i espero sigui compartit,
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són presos i preses polítiques, exiliats i exiliades polítiques, catalanes i també
vasques. Per tant, de nou, Adri, Adur, Ainara, Alexis, Ana, Arats, Carla, Carme, Clara,
Dolors, Edu, Ferran, Germinal, Iñaqui, Joguin, Julen, Jonan, Jordi Turull, Jordi Cuixart,
Jordi Sánchez, Josep, Lluís, Marta, Meritxell, Oijan, Oriol, Quim, Raül, Toni, Xevi,
Daltònic i Xavi, no us oblidem. Llibertat presos i preses polítiques.
Sr. Roger: un dels punts, que és el novè, diu: 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. Jo torno a posar això sobre la taula, perquè aquesta
moció parla d’això. Estic demanant com pensa actuar el govern. Per cert Sr. Serret, si
ERC encapçala aquesta moció, és perquè està d’acord amb el seu contingut. Això no
deixa que nosaltres puguem traslladar-li, a vostè, inquietuds que tenim, perquè hi ha
acords que es prendran aquí, que pel nostre criteri i pel que estem veiem, potser no
s’acabaran de portar a terme. Ho hem de fer. Ho ha d’entendre. Fem aquesta
interpel·lació. Jo entenc que no hem de fer aquí un gran debat. El partit socialista, molt
respectablement, ha fet la seva exposició, amb una sèrie de criteris, que, evidentment,
no compartim des d’ERC de cap de les maneres. Hi ha frases que fan mal. Dir: Hem
de tornar a la política. Perquè hem de tornar a la política? Perquè algú la política la va
treure del seu àmbit. Algú va treure la política i la va judicialitzar. Com diuen a Castellà:
de esos polvos sacaron eran lodos, o una frase semblant.. Ara s’està demanant que
tornem a la política. Quines coses no? Algú va decidir que la política s’havia de
judicialitzar. Algú en aquell moment, el PP, però vostès van córrer al darrere a donar-li
suport amb el 155, per exemple. Una altra qüestió, una eventual petició d’amnistia.
Eventual? Demanarem l’amnistia fins que quedem sense veu, a les Institucions i al
carrer. Que vostès això els hi sembli una cosa eventual, jo ho entenc com, el que els
deia abans, cada vegada estem més allunyats. Aquest diàleg que tots intentem que en
algun moment es produeixi, cada vegada s’està allunyant. La percepció de que la gent
d’aquest país demanarà l’amnistia de manera eventual... jo entenc que una cosa
eventual és algo efímer, però jo hi crec molt amb la gent. També, amb el company de
la CUP, que han estat reticents en aquest punt, que jo entenc de, aquesta assemblea
d’electes va en la línia de que hi hagin electes que siguin també un puntal, com han
estat en altres moments, i que caminin també amb concordança amb la societat civil i
els moviments socials. Per tant, és una qüestió que en el passat mandat ja es va
constituir, que segurament s’ha de treballar perquè tots hi estiguem còmodes, però
penso que hi ha electes com vostè i com jo que moltes vegades ens sentim més
còmodes estan al carrer i actuant, com hem fet sempre, de manera pacífica,
democràtica, donant la cara, no amagant-nos, perquè no fem res que no es pugui
veure, no sortim a la nit a fer coses estranyes, arrancar llaços i fer coses així. No fa
tant, ho vam viure, aquí a Malgrat, es van arrancar d’edificis. No estic dient que vostès
tinguin res a veure amb això, però, com a govern, podien posar alguna denúncia, no
sé, hi ha coses que es poden fer si es té voluntat política. Jo entenc que això no és
una prioritat per vostès, vostès sabran el que fan, però tenen un soci que a mi
m’agradaria que en aquestes qüestions tingués més influència i aprofités aquestes
crítiques que nosaltres li fem, sense que les veiés com una cosa personal. Si vostès
estiguessin aquí farien, segurament, el mateix, potser d’una manera diferent, però tots
fem per la manera que bonament sabem. En aquest moment, entenem que l’hora és
greu i ens dol que la Institució, a vegades, no està a l’alçada de lo que es compromet
en aquest Ple a executar i fer. Només fer-li el prec de que contestin, almenys, quina
visió tenen de com faran arribar als municipis agermanats la situació que tenim, és un
punt dels que estem acordant.

Sra. Ponsa: veig que sempre li preocupa molt si votarem a favor, si votarem en contra,
si uns són independentistes, si els altres no ho són. No sé per què ho diu, però si
després de 4 anys encara no ha entès al nostre partit, no li puc dir res. El que sí que li
diré és que, en defensa de la democràcia, de la llibertat d’expressió i de la llibertat a
decidir, sempre hi serem. Per tant tots els regidors de JxM són lliures a l’hora de
prendre un vot favorable, desfavorable o abstenció. El que jo no tinc clar és si els seus
regidors, del partit socialista, també són lliures a l’hora de votar, això no em queda
gaire clar.
Sr. Mercader: no es condiciona. Igual de lliures que els seus regidors.
Sr. Serret: per respondre al Sr. Roger. Evidentment que en aquesta moció hi ha un
punt que parla de fer arribar als pobles agermanats, així es farà. Si vol, quan se’ls hi
faci arribar la carta o pel mitjà que se’ls hi comuniqui, també li comunicarem a vostè
perquè en tingui constància. Sí que m’agradaria dir-li que no s’equivoquin, no és
qüestió d’anar en contra de Junts per Catalunya Malgrat ens Mou, ni de Junts per
Catalunya en general. Perquè no és qüestió d’anar en contra d’un grup, sinó que
l’embat és contra l’Estat, perquè és l’Estat, que sigui del color que sigui, ha actuat en
contra de Catalunya. Això ho sabem totes i ho sabem tots. De fet en municipis com
Sant Cugat o Figueres, on els hi vull recordar que governa ERC, la CUP, amb el PSC,
avui JxCat ha estat a l’alçada i en els seus plenaris, de retrets com els que vostès han
fet, no n’han fet ni un. Han estat al costat del govern, del govern d’ERC, de la CUP i
del PSC, en totes les actuacions que com Ajuntament estan emprant, que són aquelles
que ens venen marcades també per l’ACM, amb una moció, vostès ja ens van
manifestar al punt sisè, i que personalment els hi vaig comunicar, en el representant
de la CUP que acompanyava en aquell moment, perquè vostè estava a l’aeroport, que
li agraeixo que estigui com a gota del Tsunami, actuant, en la que la ciutadania, la gent
de la base que vostès diuen, hi són, perquè de fet tots els partits i tenim persones que,
dia darrere dia, combaten en aquestes mobilitzacions, però que també, com a
membres electes, i per això demana aquest consell d’electes, en la que estic
convençudíssim que en el moment que sigui necessari vostè també hi serà i donarà la
pell. Doncs com que vostè estava allà, algun manifestant del seu grup ens manifestava
aquest punt sisè, se’ls hi va comentar que aquesta era una moció que havia passat per
una negociació o per un acord de grans dimensions, perquè a l’ACM hi són
representats tots els partís polítics, també el Partit Socialista, i en això no entraré en
una defensa del Partit Socialista, però vull deixar molt clar que en aquesta entitat
també hi ha altres partits en la que van estar en el sí de presentar aquesta moció en la
majoria de plenaris de Catalunya. Nosaltres no ens podíem despenjar-nos en modificar
aquest punt, malgrat que poguéssim entendre aquesta petició que vostès feien. Penso
que això també hauria de quedar recollit a l’acta i deixar-ho clar, que no és que JxCat
de Malgrat no vulgui canviar aquest article. Ho dic perquè a partir d’ara serè molt curós
amb totes les paraules utilitzades en aquest plenari, perquè després em faran un joc
per un ús, simplement local, i no de caràcter nacional, de país, de Catalunya i de
defensa dels drets i llibertats, que avui és el debat que estem tenint, d’àmbit nacional,
d’àmbit de país, i d’àmbit de Catalunya al costat dels presos i preses, exiliats i
exiliades, totes i cadascú d’elles. He fet un especial èmfasi en unes persones que no
només són els nostres representants, sinó que són també els nostres amics, amb qui
hem conviscut i volem continuar convivint i conviure molt de temps al seu costat, en el
nostre dia a dia, en el nostre grup municipal però també en activitats de les nostres
famílies. Va més enllà de la política el sentiment que podem tenir amb aquestes
famílies. Per això els hi torno a dir que no entraré en aquest debat de retrets, no
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entraré en el debat i amb molt de gust els hi contestaré cada una de les preguntes en
el proper Ple ordinari.
Sr. Zaldo: jo he demanat quina era l’opinió sobre les càrregues. En tant que vostès
van rebre al Ministre Buch, quina és l’opinió de les càrregues com a membres del
mateix partit que està governant, i també per haver rebut aquest Conseller. També he
demanat claredat del tema de la pancarta. Si vostè li vol dir retrets, és cosa seva, jo no
considero que siguin retrets. Simplement, ja el planyo Sr. Serret, aquests dobles
discursos que vostè té. Prefereixo no utilitzar segons quines paraules, però seria
preocupant que vostè no acabés amb una mania persecutòria de veure que tot li va a
la contra, demostrar una cosa aquí, dir una cosa allà, i que tot li quedi ben lligat. Ja el
planyo en aquesta feinada. Nosaltres com, que som sinceres i sempre parlem clar, no
tenim aquest handicap. Jo ja havia tancat, però vostè a parlat de retrets, quan aquí el
portaveu el que ha fet són preguntes i demanar claredat i demanar opinions, doncs bé,
tornem a jugar amb les paraules constantment.
Sr. Roger: una qüestió molt puntual. Se li ha de reconèixer la seva subtilitat en aquest
cas. Vostè parla de dos pactes de govern i de lleialtats. Només vull que quedi
constància de que, en aquests dos municipis, hi ha alcaldes que són independentistes.
A diferència del que passa a Malgrat i el que passa a la Diputació de Barcelona.
Només manifestar aquesta circumstància.
Sr. Serret: entenc que a l’Ajuntament de Sant Cugat i de Figueres no només el
governa l’alcaldia, sinó que el governen la resta de grups que estan al govern. Per
tant, vostè estava assegut a govern i vull entendre que no només governava la Sra.
Ponsa, o és que potser era així? Potser llavors començarem a entendre moltes coses.
Ja he dit que no penso entrar en retrets Sr. Roger. Però és que vostè acaba d’apuntar
una cosa molt greu. A un govern, governen tots els membres de govern. Per tant, per
molt que hi hagi una alcaldia socialista, en el nostre municipi hi ha un govern de dos
grups. En altres municipis, com el de Sant Cugat i Figueres, governen més d’un grup,
per fer un acord en contra d’aquell grup que va guanyar, concretament JxCat,
curiosament. No vulgui confondre. Que l’alcalde sigui independentista no vol dir que el
plenari ho sigui. Que l’alcalde no sigui independentista, no vol dir que el plenari no
sigui independentista. Com passa, entenc, en aquest municipi, que hi ha un plenari
independentista, perquè així ho manifesta també cada un dels regidors i regidores amb
el seu vot, que, evidentment, només faltaria que en els grups municipals no hi hagués
llibertat de vot, però, evidentment, com a grup municipal, també tenim un
posicionament, en el nostre grup hi ha un posicionament clar front la independència.
Ara, després els partits polítics també prenen les seves decisions, si algun grup o
algun regidor pren una altra decisió que surt de la ideologia de partit, evidentment,
perquè vol dir que ja no representa aquella llista i aquella ideologia. Per tant, si un té
clar quin és el posicionament del partit pel qual s’ha presentat i això surt de la línia, el
més normal és sortir-ne, evidentment. Dit això, no és cap retret Sra. Ponsa, estic
parlant amb la llibertat d’expressió, no va per vostè.
Sra. Ponsa- No ho dic per això, és que en anteriors mandats socialistes hi havia
llibertat de vot.
Vista la moció dels GPM de JxC, JxM i ERC, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots
a favor (JxM, ERC, JxC i CUP) i vuit vots en contra (PSC), acorda:

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 reivindicarlo 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 de Malgrat de Mar 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.
Vuitè. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els
drets i les llibertats de tota la ciutadania de Malgrat de Mar, 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.
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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El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari ,estenc aquesta acta.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

