ACTA NÚM. 17/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-tres d’octubre
de dos mil dinou, essent les 9:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
LAURA SEIJO ELVIRA
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO
DANIEL HURTADO DÍAZ
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA
ANNA SALICRÚ I MALTAS
CARLES PORTA TORRES
TERESA NAVARRO I ANDREU
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)

ALFONS CANELA SERRANO
ISABEL MARTÍNEZ CID

REGIDOR
REGIDORA

(JUNTS)
(JUNTS)

SERGIO MORALES DÍAZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

ANNA VILLARREAL PASCUAL .

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)

(ECPM-ECG)
(ECPM-ECG)

Han excusat la seva assistència:
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
IGNASI BERNABEU I VILLA
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE

TINENT D’ALCALDE
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
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(PSC-CP)
(ERC-MES-AM)
(C’s)
(C’s)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe
de l’acte.
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
DECRET
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23 d’octubre 2019
Òrgan: Secretaria General
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària
que tindrà lloc el proper dimecres 23 d’octubre de 2019, a les 9:00 hores, a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
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Declaració Institucional que presenten els grups municipals d’ERC-MES i Junts per
Mataró sobre la Sentencia del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar el punt de l’ordre del dia.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que som aquí per tractar una moció que
van presentar conjuntament els grups d’ERC-MÉS i Junts per Mataró.
En primer lloc passarem a presentar la moció, a continuació serà el torn de les esmenes i,
finalment, donarem pas al debat amb la resta de grups.
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1-

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS

MUNICIPALS D’ERC-MES I JUNTS PER MATARÓ SOBRE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA
PER A LES

PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN

DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, diu en
primer lloc que s’ha triat aquesta hora per fer el ple perquè la moció no tingui ressò.
Per molt que intentem tapar les vergonyes, aquestes s’entesten a sortir a la llum. Davant la
vergonya d’aquest Govern per portar a debat un posicionament sobre la sentència dictada pel
Tribunal Suprem de fa ja més d’una setmana i que condemna els nostres representants
polítics i civils a llargues penes de presó per representar la voluntat de tot un poble, per exercir
la democràcia, els grups municipals d’ERC i Junts per Mataró, de forma conjunta, hem portat
una declaració davant d’aquest plenari, on, entre d’altres, manifestem el nostre rebuig a la
sentència, exigim que siguin amnistiats com a reconeixement de l’absència de cap delicte
vinculat amb la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, mostrem el compromís amb el dret
polític i fonamental d’autodeterminació, exigim al govern espanyol que les persones escollides
democràticament a les institucions d’aquest país siguin respectades i mostrem l’adhesió
d’aquest Ajuntament a totes les mobilitzacions de rebuig contra aquesta indigna sentència.
Finalment, expressem la ferma voluntat de treballar per garantir els drets i les llibertats de tota
la ciutadania de Mataró. Aquests són els acords que portem al plenari. Com no podem
prendre aquests acords en qualsevol institució que funcioni en una democràcia normal?
Ara, el president Iceta, justificant a Sánchez, diu que no és el moment d’això. Quan no són les
eleccions, és per una crisi econòmica, mai no és el moment. Per a vostès sempre hi ha una
excusa per a l’immobilisme. Ara, aquest Govern municipal vol ser el garant de la convivència i
de la cohesió social. Però amb aquesta actitud l’únic que s’aconsegueix és fer més
seguidisme perquè el sistema es podreixi encara més. I si ara esclata és per la
irresponsabilitat de no haver afrontat un problema polític, fent deixadesa de les funcions amb
una judicatura que és cega però no és sorda.
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, afegeix que
el posicionament que proposem de l’Ajuntament de Mataró, respecte de la sentència, es
fonamenta en tres idees:
La primera, l’amnistia; la segona, el dret a l’autodeterminació; i la tercera, el diàleg. I voldria
remarcar alguns dels punts que em semblen rellevants de la Declaració.
El primer, el rebuig a la sentència contra els presos polítics, també pel que comporta de
retallada de drets i llibertats col·lectives, cosa que ja hem vist en els casos dels CDRs
empresonats per terrorisme, els nois d’Altsasu i d’alguns sindicalistes.
En segon lloc, reclamar la llibertat immediata de presos i exiliats polítics. Una amnistia que
contrasta amb la petició de compliment íntegre de les penes que arriba des de la presidència
del govern espanyol.
Refermar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, un dret polític fonamental. Fa pocs
anys, el PSC es manifestava al respecte en boca del seu secretari general, i deia que els
referèndums sobre la independència s’han de poder fer i remarcava que es fan als països
amb democràcies avançades, a través de la via de l’acord. Posava els exemples del Quebec i
d’Escòcia... I demanava una pregunta clara sense equívocs. D’aquí la defensa que proposem
del diàleg, dels principis democràtics i la pluralitat política com a instruments de resolució del
conflicte.
Refermar també el caràcter pacífic i no violent de l’independentisme i condemnar els intents
de criminalització de l’independentisme i també el relat fals que alguns, per seduir aquelles
persones indiferents davant el sofriment aliè, construeixen presentant la qüestió catalana com
un problema de convivència i d’ordre públic.
Denunciar la repressió que estem vivint com a ciutadania, també a Mataró. En Martí, en Marc,
en Francesc, en Juli, són alguns dels exemples dels mataronins que han estat detinguts.
Proposar també que l’Ajuntament es comprometi sense dubtes per garantir els drets i llibertats
de tota la ciutadania de Mataró, començant per aquests nois i les seves famílies.
Per acabar i en resum, amnistia, dret d’autodeterminació i diàleg com a via política de
resolució del conflicte.

4

Finalment el senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM,
llegeix el text de la Declaració Institucional presentada:

“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 i Carles Mundó,amb multes 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.
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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 de Mataró 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 Mataró, 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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A continuació el Sr. Alcalde dona pas a la presentació de les esmenes presentades.

ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA
DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL

QUE

PRESENTEN

ELS

GRUPS

MUNICIPALS D’ERC-MES I JUNTS PER MATARÓ SOBRE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA
PER A LES

PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN

DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, comença
dient que la realitat és que avui Catalunya viu un greu moment, inestabilitat política i social,
vulneració de lleis, líders polítics jutjats i condemnats...
També volem separar el que és el moviment pacífic independentista dels actes violents que
s’han vist en aquestes darreres setmanes en les diferents capitals catalanes. Creiem que no
tenen res a veure.
Tant de bo sigui la darrera vegada que hem de parlar d’aquest tema en aquest ple i retornem
a la política i a buscar solucions entre tots nosaltres.
L’esmena a la declaració institucional és una ferma defensa de les nostres conviccions
democràtiques i de pluralitat política i social, però també és una ferma reivindicació de la llei i
de les nostres institucions polítiques. Aquesta crisi només es pot superar des de la política,
amb diàleg, amb pau, amb convivència i amb respecte. I amb el fet que tots estiguem a
l’alçada de les nostres responsabilitats. Evidentment, no són moments agradables per a ningú
aquí present i per a cap persona que representi una formació política a Catalunya. També
sabem la greu situació que deuen estar passant les famílies de les persones que han estat
jutjades. I volem tenir un recordatori per a totes elles.
Respecte al que diu el portaveu del grup de Junts per Catalunya sobre la hora en que fem
aquest Ple, no és qüestió de donar-li ressò o no, perquè en altres ajuntaments de la comarca,
com a Santa Susanna, on governa el seu partit, per exemple, el ple també es va fer al matí,
així com a Caldes d’Estrac, Calella, Arenys de Mar, Cabrils, etc., tots ells governats per ERC.
Insisteixo en què el diàleg i la negociació entre totes les parts és imprescindible per sortir
d’aquest atzucac.
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Finalment el senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista,
dona lectura al text de la esmena presentada pel seu grup:
“El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut el 14 d’octubre són producte del
fracàs de la política.
La sentència, amb una dura imposició de penes, estableix quins han estat els delictes i quin
grau de responsabilitat personal correspon a cadascuna de les persones jutjades. La
publicació de la sentència ha comportat crítiques dels qui la consideren injusta per excés o per
defecte. I és normal que així sigui: les sentències, de tots els tribunals i per a totes les
persones jutjades, han de ser acatades.
La Sentència, que és ferma, permet encara la possibilitat d’un recorregut jurídic davant el
Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Ningú s’hauria d’alegrar d’una pena de privació de llibertat en aquestes circumstàncies.
Tampoc els que no compartim els actes realitzats per les persones afectades per la sentència,
ni creiem que la independència de Catalunya sigui una bona solució per als problemes, reals,
del nostre autogovern.
Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació d’atzucac, per això creiem que la
sentència ha d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una nova etapa, de retorn a la
legalitat i a les institucions.
Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del
conjunt de la ciutadania.
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Mataró creiem que ha
arribat un fi de cicle al capdavant d’un govern de la Generalitat esgotat i en descomposició i
que l’actual President de la Generalitat, cada cop més aïllat políticament, no és capaç d’obrir
la nova etapa que Catalunya necessita.
El que necessitem ara és que la publicació de la Sentència comporti l’oportunitat perquè la
política recuperi el seu protagonisme, sabent gestionar les conseqüències de la mateixa i els
problemes de fons que estan en el seu origen. Judicialitzar un problema polític (sigui vulnerant
les lleis democràtiques o limitant la resposta únicament a les vies policials i processals) no és
un bon mètode per trobar solucions.
Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb la
negociació i el diàleg dins la llei, com a elements bàsics per a la convivència, alhora que
reprenem el consens polític i la unitat civil que sempre ens han definit com a país.
Una mostra d’aquest camí són els acords i pactes entre formacions polítiques diferents en
molts governs municipals i supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys, l’entesa i
el treball conjunt en favor de la ciutadania.
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Mataró proposa
següents ACORDS :
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1.

Vivim en un Estat democràtic i de dret, amb separació de poders, 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, i ha recordat també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia.

2.

Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia
des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la
nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.

3.

Totes les sentències són opinables, i 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. Per això mateix rebutgem els actes de
protesta que busquen l’ocupació d’espais, serveis i infraestructures necessàries pel
funcionament de la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes.

4.

Rebutgem i condemnem enèrgicament els aldarulls i les manifestacions violentes que
s’han produït arreu de Catalunya.

5.

Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el
caràcter representatiu de les institucions, que han de representar al conjunt de la
ciutadania, pensi com pensi i voti el que voti.

6.

Donem suport als cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional.

7.

Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments per assolir
una situació de consens i de suma, a la que han de sentir-se cridades totes les forces
polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les Corts
espanyoles.

8.

Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre
municipi i la neutralitat del nostre ajuntament.

9.

Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la política per
cercar solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política.

10.

Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi hagi el
necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i les majories establerts.

11.

Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, al Senat, als
Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les
principals entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre municipi.”
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ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE EN COMÚ
PODEM A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES I JUNTS PER MATARÓ SOBRE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA
PER A LES

PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN

DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.
La senyora Sarai Martinez, portaveu del grup municipal de En Comú Podem Mataró,
manifesta que condemna les manifestacions violentes i els excessos policials viscuts en els
últims dies. I, sobretot, enviem el nostre suport a les persones ferides i, en especial, aquells
que estan en estat greu o molt greu. Desitgem que es recuperin ben aviat.
Per posicionar el nostre grup, anuncio que votarem en contra de l’esmena presentada pel
PSC i en contra de la declaració institucional d’ERC i Junts per Mataró.
Totes i tots sabem que la solució política al problema de fons que viu Catalunya no arribarà en
poc temps, però, alhora, hem de treballar per una sortida a curt termini que ens permeti
desbloquejar i avançar. Entenem que cal abandonar les posicions de màxims, les línies
vermelles i els bloquejos, i hem de fer immediatament uns primers passos per demostrar que
les institucions i els partits servim per oferir solucions i no per generar problemes. Tenint en
compte aquestes consideracions, el nostre grup presenta la següent esmena.

La senyora Sarai Martinez, portaveu del grup municipal de En Comú Podem Mataró, presenta
la següents Esmena:
“El 14 d’octubre de 2019 es va conèixer la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de
la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors
Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.
Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs
amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.
La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al que mai
s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És per això que,
ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la
societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces
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polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i a la confrontació dins la
societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a l’estabilitat
política que el país necessita.
Només amb la llibertat dels presos i les preses podrem obrir una nova etapa de desbloqueig.
Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que posem les
institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a l’actual conflicte
polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la política
catalana en els propers temps.
Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS
1. Manifestar la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent
inacceptable.
2. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves
famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant.
3. Promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la
sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades.
4. Manifestar les conseqüències greus que aquesta sentència pot tenir sobre els drets civils i
polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació, d’expressió, de lliure
associació i de dissidència política.
5. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la
judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i
dialogades.
6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives que
cohesionin el conjunt de la societat catalana.
7. L’Ajuntament de Mataró es posa al servei del diàleg polític i a treballar per trobar solucions
a l'actual conflicte polític.
8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del Parlament de
Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de
Catalunya.”

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, respecte a
les esmenes presentades, anuncia que hi votaran en contra.
Respecte a l’esmena d’En Comú Podem, hi votarem en contra perquè precisament l’esmena
que presenten són paraules sobre paper, però que no es concreten en res, ni en cap acció
que els faci posicionar a favor o en contra del que plantegen els altres grups. Vostè aquí no en
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parla, del dret a l’autodeterminació, per exemple. Parlem de llibertats, de diàleg, però tot això
és diluir i prou.
Pel que fa a l’esmena del PSC, on diu que “rebutgem actes de protesta que busquin
l’ocupació d’espais públics, serveis i infraestructures...”, això no és una esmena, això és una
suma a la sentència. Se sumen a la retallada de drets fonamentals que fa la pròpia sentència.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu: “amnistia,
autodeterminació, diàleg”. El PSC està per algun d’aquests tres temes? Ens sembla que
l’esmena del PSC només es limita a acatar la sentència, rebutjar actes de protesta a l’espai
públic i insisteix en un relat de manca de convivència i d’ordre públic.
Pel que fa a l’esmena d’En Comú Podem, tot i que la valoració no és tan negativa, pensem
que li falta contundència sobre la llibertat dels presos polítics i que es deixa pel camí el dret a
l’autodeterminació.
Per acabar, vull referir-me a un article que apareixia fa pocs dies al Diario 16 i que es titulava:
“España ha muerto en nosotros”, i parlava d’un país incapaç d’acceptar la diversitat i la
condició nacional i cultural diferent.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’ESMENA presenta pel grup
municipal Socialista:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

Vots en contra:

11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7),
corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem
Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts
per Mataró (2).

Abstencions:

Cap.
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A continuació l’alcalde president, posa a votació l’esmena que presenta pel grup municipal de
En Comú Podem Mataró:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2, corresponent als membres del grup municipal de En Comú
Podem Mataró.

Vots en contra:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (12),
corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i
corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró
(2).

Abstencions:

Cap.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que queda incorporada l’ESMENA del
grup municipal Socialista a la Declaració Institucional presentada pels grups municipals
d’ERC-MES i Junts per Mataró, de forma que finalment la proposta que anem a votar és la
següent:
“El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut el 14 d’octubre són producte del
fracàs de la política.
La sentència, amb una dura imposició de penes, estableix quins han estat els delictes i quin
grau de responsabilitat personal correspon a cadascuna de les persones jutjades. La
publicació de la sentència ha comportat crítiques dels qui la consideren injusta per excés o per
defecte. I és normal que així sigui: les sentències, de tots els tribunals i per a totes les
persones jutjades, han de ser acatades.
La Sentència, que és ferma, permet encara la possibilitat d’un recorregut jurídic davant el
Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Ningú s’hauria d’alegrar d’una pena de privació de llibertat en aquestes circumstàncies.
Tampoc els que no compartim els actes realitzats per les persones afectades per la sentència,
ni creiem que la independència de Catalunya sigui una bona solució per als problemes, reals,
del nostre autogovern.
Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació d’atzucac, per això creiem que la
sentència ha d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una nova etapa, de retorn a la
legalitat i a les institucions.
Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del
conjunt de la ciutadania.
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És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Mataró creiem que ha
arribat un fi de cicle al capdavant d’un govern de la Generalitat esgotat i en descomposició i
que l’actual President de la Generalitat, cada cop més aïllat políticament, no és capaç d’obrir
la nova etapa que Catalunya necessita.
El que necessitem ara és que la publicació de la Sentència comporti l’oportunitat perquè la
política recuperi el seu protagonisme, sabent gestionar les conseqüències de la mateixa i els
problemes de fons que estan en el seu origen. Judicialitzar un problema polític (sigui vulnerant
les lleis democràtiques o limitant la resposta únicament a les vies policials i processals) no és
un bon mètode per trobar solucions.
Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb la
negociació i el diàleg dins la llei, com a elements bàsics per a la convivència, alhora que
reprenem el consens polític i la unitat civil que sempre ens han definit com a país.
Una mostra d’aquest camí són els acords i pactes entre formacions polítiques diferents en
molts governs municipals i supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys, l’entesa i
el treball conjunt en favor de la ciutadania.
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Mataró proposa
següents ACORDS :
1.

Vivim en un Estat democràtic i de dret, amb separació de poders, 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, i ha recordat també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia.

2.

Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia
des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la
nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.

3.

Totes les sentències són opinables, i 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. Per això mateix rebutgem els actes de
protesta que busquen l’ocupació d’espais, serveis i infraestructures necessàries pel
funcionament de la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes.

4.

Rebutgem i condemnem enèrgicament els aldarulls i les manifestacions violentes que
s’han produït arreu de Catalunya.

5.

Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el
caràcter representatiu de les institucions, que han de representar al conjunt de la
ciutadania, pensi com pensi i voti el que voti.

6.

Donem suport als cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional.

7.

Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments per assolir
una situació de consens i de suma, a la que han de sentir-se cridades totes les forces
polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les Corts
espanyoles.
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8.

Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre
municipi i la neutralitat del nostre ajuntament.

9.

Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la política per
cercar solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política.

10.

Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi hagi el
necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i les majories establerts.

11.

Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, al Senat, als
Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les
principals entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre municipi.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

Vots en contra:

11, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7),
corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem
Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts
per Mataró (2).

Abstencions:

Cap.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 9:22 hores del matí, el Sr. President aixeca
la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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