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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2019 NÚM. 11/2019
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC-AM
Regidors:
Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS
A la Roca del Vallès, essent les 16.04 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de
Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió
Plenària extraordinària urgent, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les setze hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, amb absència dels regidors Jordi
Bacardit Martínez, Carles Fernández Pérez, Francisco García Lorenzana, Carlos Marín
Marata i Daniel Martín Oller i de les regidores Emilia Sánchez-Cortés Lorente, Anna
Raymí Marata a conèixer els punts de l’ordre del dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1 Ratificació de la urgència de la sessió extraordinària i urgent d’aquest Ple, segons
l’article 79 del ROF.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B.1 Moció de resposta a la sentència del TS i per demanar l’amnistia per a les

persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l’autodeterminació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Sr. Alcalde.- El Ple extraordinari i urgent, convocat, doncs, per debatre la moció,
per cert, veig que ningú ... Eh, bé, ah.
Molt bé, eh, donem, començarem fent un minut de silenci, com tots els plenaris que fem,
doncs per tot tipus de violència, de fet, també, avui, doncs aprofitarem també aquest minut
de silenci per la Maribí, la dona del Paco Garcia Lorenzana, encara que ell avui no ens
acompanya, després li donarem l’explicació, però crec és de rebut dir-ho i en tot cas,
doncs, en el següent plenari que hi sigui ell, doncs ja li farem, li farem evident el nostre
condol.
Gràcies.
Bé, abans de començar, bueno, comencem el plenari, però direm que el PSC de la Roca
del Vallès, a través d’un whatsapp que tenim de grups municipals, ens han fet saber que
no assistirien en el ple convocat avui, perquè ells consideren que no hi ha una urgència
per justificar que haguem fet aquest plenari, i que l’hora que hem escollit, doncs, no és la
millor perquè està en horari laboral. Després també ens han demanat, doncs, que quedi
constància d’una altra cosa, que ja li farem saber després al senyor secretari. I el Dani
Martin, doncs, ens ha dit que arribar a aquesta hora li era impossible i que, per tant doncs,
no podia assistir. A part d’això, el senyor Secretari, també ens deia que ha rebut un correu
electrònic de Ciutadans on també deien que no vindrien, els motius, doncs, no sé si els
exposen, com ha fet el PSC, perquè quedi constància o directament diuen que no
vindrien, doncs, han fet saber al senyor secretari que no assistiran a aquest Ple.
Abans de passar al tema de la moció, vull fer constar que el senyor secretari municipal ha
fet un informe referent a aquesta moció, bàsicament faig un resum, pot ser acurat, però
molt resumit: Segons el Tribunal Suprem, els ajuntaments no podem prendre decisions ni
fer alussions que no intervingui un tema de la població, eh?, un tema de caràcter local, bé,
en aquest cas, ens recomanava, doncs, que aquestes mocions no tindrien efecte si això
se..., Senyor secretari, ajudi’m, si algú li posa alguna, com es diu això de la moció?, si
algú li?
Sr. Alcalde.- L’impugna, exacte.
Sr. Secretari.- Impugnació, potser.
Sr. Alcalde.- Exacte, sí, disculpi. Doncs això, si algú l’impugna, també hem de fer esment
que és una moció política, com tots sabem, entenem que nosaltres, com ja hem dit en
més d’una ocasió, estem aquí per fer política, el senyor secretari no entra, en cap
moment, en el fet de què fem política, perquè diu que clarament ell en el seu dictament no
entra a valorar això, sinó el que s’està valorant és si el Tribunal Suprem pot fer alguna
acció contra d’aquesta moció. Entenem que tots els regidors i regidores del plenari som
conscients, seguim, decidim tirar-la endavant?, llavors la tiraríem endavant.
A) Assumptes de tràmit

2
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

74bca4f6e75d4d57b83ed635db431232001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 25/11/2019
Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

A.1. Ratificació de la urgència de la sessió extraordinària i urgent d’aquest Ple,
segons l’article 79 del ROF.
Aquesta moció és una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per demanar
l’amnistia a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret de
l’autodeterminació. No sé si cal que llegim totes?, si anem directament als acords? Senyor
Secretari.
Sr. Secretari.- Primerament caldria votar la ratificació de la urgència, si és que es passa
el dictamen després votar la moció, senzillament...
Sr. Alcalde.- D’acord, com sempre fem, debatem i després votem, però en aquest cas ho
farem al revés, primer passarem a votar la urgència.
Sí, aprovat per unanimitat.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B.1- Moció de resposta a la sentència del TS i per demanar l’amnistia per a les
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l’autodeterminació.
Es posa en consideració del ple la moció amb el contingut següent:
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
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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.
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
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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 la Roca del Vallès 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 la Roca del Vallès, 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.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- I ara passaríem, doncs, a parlar del tema de la moció. Bé, en aquest punt no
sé el que preferiu és que anem directament en als acords, ... Com tothom l’hem llegit, és
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públic, és notori, tothom, molts ajuntaments d’aquest país ho estan aprovant, doncs,
anirem a llegir el que proposem, adoptar els acords següents:
El primer és 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 agressió als drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segona,
reclamar la llibertat immediata de tots els presos i presses polítiques, exigir l’amnistia de
totes elles i tots ells, de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l’absència de
cap delicte vinculat amb 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 de l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en els
tractats internacionals com la Carta de Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics, signat també per l’Estat Espanyol, i reivindicar-ho com un dret en virtut del
qual resoldre els conflictes polítics existents per via democràtica i pacífica. El quart,
reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent, del moviment independentista català,
condemnar tots els intens de criminalització del moviment independentista, que les seves
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació en volen contribuir.
Exigir al poder de l’Estat que respecti el legítim, el dret legítim de les persones escollides
democràticament en 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 president, amb el Parlament de Catalunya, i el govern de la
Generalitat i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania en
una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i les llibertats. Mostrar, el punt setè,
mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a totes les mobilitzacions de
rebuig de la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i
convidar a la ciutadania a participar en totes les lluites compartides, pacífiques, a favor
dels drets i les llibertats i comprometre’ns a participar en l’acta convocat pel President de
la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. Expressar la més ferme
voluntat de seguir treballant dia rere dia, per garantir els drets i llibertats de tota la
ciutadania de la Roca del Vallès, la defensa del diàleg i dels principis democràtics, la
pluralitat política, així com els respecte a la separació de poders, imprescindible en
qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de la repressió política i de la
vulneració dels drets fonamentals, que estem vivint com a ciutadania i com a país en els
municipis agerma, i els municipis agermanats. Fer arribar aquest acord a la presidència
del govern de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència
del Congrés dels Diputats, a la presidència del Govern del Govern de l’Estat, a la
presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació
de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la
ciutadania i als mitjans que es creguin.
Eh, ho hem repetit en diverses ocasions, però en els darrers dies amb el que està passant
hem de reclamar que aprofitant aquest altaveu que és el Ple Municipal, demanem a tots
els veïns i veïnes, a tots els ciutadans d’aquest país, que sobretot, el que estem
defensant, i el que volem defensar, sempre ha de ser la pau, pacíficament, sense
violència, i no caure en aquestes provocacions que estem patint.
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No sé si algú vol dir alguna cosa, si?, doncs, la senyora Marta Pujol, en nom de Junts per
La Roca.
Sra. Pujol.- No hem discutit però, no és tant, la meva aportació ara, no és tant en el
contingut de la moció, sinó que és una mica en el fet de què només hi siguem Ju,
Esquerra Republicana i Junts avui en el Ple. Jo no sé, crec que els Regidors del PSC sí
que ho tenen clar, perquè fa molt temps que fan política municipal, i el Dani igual, però els
Regidors de Ciutadans, que fa menys que formen part de la política municipal, i crec que
de la política en general, no han tingut prou en consideració, que avui som aquí com
càrrecs electes i com a legítims representants dels ciutadans d’aquest municipi, per tant,
som els que tenim veu en aquest plenari per exposar els nostres posicionaments, tant en
política econòmica, per exemple, com en el cas que ens porta avui aquesta moció, ells
defensen la democràcia i no sé quantes coses que funcionen molt bé a Espanya, però són
els primers que no volen participar-hi, que avui, aquí, era una ocasió excel.lent per
demostrar que podem fer política, per demostrar que no estem d’acord amb moltes coses,
gairebé amb res, segurament, amb alguns menys que amb altres, però aquí, podem
defensar les nostres idees amb, de manera, jo crec que serena, civilitzada, fent política,
desaprofitar aquestes oportunitats crec que demostra el nivell democràtic d’aquest país,
no som capaços de discutir en un plenari els nostres diferents posicionaments respecte
als drets, a les voluntats, a la independència, a la democràcia, a, és que no anem bé, per
tant, a mi, em sap greu que no hi siguin i no poder fer aquest debat. Ells no estan d’acord
amb res del que diem en aquesta moció, podem entendre-ho, segurament ho podrem
entendre, però que vinguin aquí i defensin la seva posició, que no es dediquin només a
insultar, com ha fet avui la senyora Lorena Roldan en el Parlament de Catalunya, que
l’únic que ha sabut fer és una pataleta de nena petita, i a més i a més, cada cop que deia
algo deia, eh?, això no és manera, només volia dir això i que m’agradaria que es pogués
aprofitar sempre està, aquest atri, doncs, per expressar les nostres maneres de pensar,
els nostres pensaments i poder-ho debatre. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, eh. Sabem que hi havia gent que volia venir a, a allò d’estar de
públic, bé, l’horari, doncs, que es va triar, es va triar, tampoc vam tenir present aquest
horari, i pensant, doncs, que hi ha mobilitzacions arreu, i que hem d’assistir a les màximes
que puguem. Em, també, eh, a mesura de llegir el que ens havien dit els membres de
PSC, entenc que també hauríem de veure si la setmana entrant, eh, hi havia una, un ...,
un ple de meses, no recordo l’horari, 21, a les 4, a les 4 de la tarda, doncs, també
entenem que aquest, aquesta reunió, probablement, tampoc hi pugui assistir el PSC per
motius de, d’horari laboral, en tot cas, eh, són les dues coses que em remarcava, una
comparteixo el posicionament, l’altra entenc, doncs, que la setmana que ve, tampoc
podran assistir, hauríem, mirarem a veure si es pot moure l’horari, i si no és possible
moure l’horari, doncs, entendrem que tampoc podran assistir, i es farà el sorteig de les
meses com, com correspon. Havent dit això, si ningú té res més a dir, doncs passem.
Bueno, sí, jo diria que compartim al 100% les paraules de la Marta, eh? Com no pot ser
d’una altra manera, i per tant, passaríem, passaríem a votació a la moció.
Votació:
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Aprovada per unanimitat.
Donem per finalitzat el plenari quan són les 4 hores 18 minuts, i, no, avui no hi ha precs i
preguntes del públic, potser de la premsa sí, però del públic no. Moltíssimes gràcies per
haver vingut, ens a sap greu per la gent que ara no ha pogut venir, però segur que està
fent una altra cosa que, doncs, que segur que és interessant s’estigui fent el que s’estigui
fent. Moltes gràcies.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
16 hores i 18 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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