ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 2 d´octubre de 2020
Caràcter: extraordinària urgent
Horari: de 20.00 a 20.50 h.
Lloc: Telemàtica
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. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte.

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 urgencia de la sessió extraordinària i urgent d'aquest Ple, segons
l'article 79 del ROF.
2.- Moció presentada pels grups municipals ERC i JxCat-Malgrat ens Mou de rebuig a
la decisió del Tribunal Suprem d’Inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya, exp. A1302020000017.
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201002
1. - Ratificació de la urgencia de la sessió extraordinària i urgent d'aquest Ple,
segons l'article 79 del ROF.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201002&punto=1
2. - Moció presentada pels grups municipals ERC i JxCat-Malgrat ens Mou de
rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’Inhabilitació del President de la
Generalitat de Catalunya, exp. A1302020000017.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201002&punto=2
El Tribunal Suprem ha decidit d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya,
Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant
els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es
situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els regidors i regidores d’aquesta corporació volem manifestar que creiem fermament
en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi la
separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.

Vista Moció presentada per ERC i JxCat, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a
favor (JxM, ERC, JxCAT i CUP), vuit vots en contra (PSC) acorda:
Primer. Rebutjar de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra.
Segon. Exigir el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
Tercer. Condemnar la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera,
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més
enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern,
al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha
mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que
ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
Quart. Demanar una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
Cinquè. Rebutjar fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
Sisè. Demanar el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
Setè. Reiterar el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes
el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir,
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.

Vuitè. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a les entitats i
associacions municipalistes.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

