Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/2

El ple

Extraordinària
Motiu: «Convocatòria d'Eleccions Generals»

Data

21 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:00 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Josep Ma. Piqué Cugat

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

38497055T

Consuelo Picón Gomis

SÍ

39659533N

Francesc Sentís Escamilla

SÍ

43722537C

Jaime Serret Simó

SÍ

77281915Y

Jordi Llopart Senent

SÍ

46612874Q

Jordi Moliné Górriz

SÍ

30008097C

Juan Lara Montero

SÍ

35074888A

M. del Carmen Marín Hidalgo

NO

52493543E

Ma. Dolores Juncal Santos

SÍ

40966250F

Montserrat Muñoz Madueño

NO

40978891K

Pilar Romero Gracia

SÍ

35120334R

Sílvia Farrero Tahull

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. M. del Carmen Marín Hidalgo:
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Josep Ma. Piqué Cugat (2 de 2)
Secretari-Interventor-Tresorer
Data Signatura: 31/10/2019
HASH: df95d7af666c1d4c7bc6fff45a5a9f93

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/10/2019
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

«Viatge»
1. Montserrat Muñoz Madueño:
«Viatge»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La regidora sra. Pilar Romero Gràcia, Federació d'Independents de Catalunya, diu que
s'abstindrà en la votació, ja que el dia de la celebració de la sessió plenària no hi va assistir.
Per la resta dels assistents es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels vuit membres
dels nou assistents.

Elecció dels membres de les Meses electorals per a les eleccions generals del
dia 10 de novembre de 2019.
Favorable

ACTA DEL PLE

Feta avinent pel sr. secretari, l'acta de la sessió celebrada pel Consell Plenari el dia 19 de
setembre de 2019.

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada completes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 10 de novembre de 2019, convocades mitjançant el Reial decret 551/2019, de
24 de setembre.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar al presidents i vocals, titulars i
suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi, per la qual cosa s’utilitza el programa
informàtic de la Diputació de Tarragona que selecciona de forma aleatòria entre els electors
del cens, a les persones que han de formar part de la mesa. D’acord amb l’article 25.2
LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral serà comuna per a totes
elles.
Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:
Primer. Designar membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a les
persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.
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Favorable

Mesa
Càrrec
President
1r. Suplent
2n. Suplent
Primer Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent
Segon Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent

1-1-B
Cognoms i nom
MARTINEZ MUÑOZ, ALEJANDRO
LOPEZ CIRAC, FRANCISCO
SAN JOSE PRIETO, CARLOS
MORENO BERNIER, ALICIA
SEGURA TORRES, JORGE
VILA LOPEZ, JASMINA
PORTELA VILLODRES, CHRISTIAN
VIRGILI GIL, RUT
SERRANO SANCHEZ, JESUS

DNI
48010643Y
46531204L
45469357J
53318450B
40951291K
48019374C
48002959G
48278838K
45649123B

Mesa
Càrrec
President
1r. Suplent
2n. Suplent
Primer Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent
Segon Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent

1-2-A
Cognoms i nom
AMEIJEIRAS OLIVERA DE, DAVID
FARRAS SAHIS, MARIA TERESA
GONZALEZ DOMONTE, JOSE SANTIAGO
GARCIA CAPSIR, FRANCISCO RAMON
HERRANZ PINILLA, MARIA JESUS
GOMEZ CHIQUILLO, FRANCISCO
GOMEZ MARTINEZ, ELISABET
CAMPANINS SUÑE, JORGE
DAROUICH EL KAAICHI, OTMAN

DNI
48018931Z
36921429N
00382230Q
38388471E
17703051C
37361110W
47175236M
36977125W
49315153W

Mesa
Càrrec
President
1r. Suplent
2n. Suplent
Primer Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent
Segon Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent

1-2-B
Cognoms i nom
SOLE GAÑEZ, JOAQUIN
MARTINEZ MOLINA, ANTONIO JOSE
MARQUEZ JIMENEZ, RAMON
ORDOÑEZ ROSA DE LA, MARIA DOLORES
RONCERO MARTIN, MARIA CRUZ
MARIN RODRIGO, JUAN MANUEL
MONTORNES DIEZ, MARIA ISABEL
VALERO JACA, JAVIER
PRIETO HERNANDEZ, ALVARO

DNI
38060269F
40987522G
45491350H
46451715H
36559940Z
52206572E
37310582M
38439336B
34764322Y

Segon. Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual
s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s a la
Junta Electoral de Zona.

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

DNI
36957602Y
36169788B
53384018Y
39680717J
48012151L
37713579L
47832285J
77118243W
39684209D
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1-1-A
Cognoms i nom
ESTRAGUES BALIELLAS, MONTSERRAT
GARCIA ROMAN, ERIKA
GARCIA RUIZ, YOLANDA
ESTEVE LOPEZ, MARIA MAGDALENA
ALONSO MARTIN, ANDRES
COMELLES ESTEBAN, JOSEP MARIA
FUENTES JIMENEZ, JONATAN
FRAGUAS PAEZ, ALEJANDRO
GUAL SASTRE, JORDI

ACTA DEL PLE

Mesa
Càrrec
President
1r. Suplent
2n. Suplent
Primer Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent
Segon Vocal
1r. Suplent
2n. Suplent

Quart. En el cas que fos necessari obtenir més components per a les Meses electorals
s'autoritza que es faci més sorteig amb el sr. alcalde, el sr. secretari i els membres del
consistori que ho desitgin.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS X CREIXELL I D'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
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
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Tipus de
votació:
Ordinària
A favor: 5, En
contra: 2,
Abstencions: 1,
Absents: 1

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

Moció que presenten els grups municipals de JUNTS X CREIXELL i d'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.

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 els grups municipals de Junts X Creixell i ERC-AM
proposen al ple de la Corporació 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.

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 Creixell 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 del municipi de Creixell, 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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

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.

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.
Jordi Llopart i Senent, grup municipal Junts x Creixell
Jordi Moliné Górriz, grup municipal ERC-AM

El regidor sr. Juan Lara Montero portaveu del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés,
diu que el seu grup no participarà en la votació d'aquest assumpte, que manifestarà el paré del seu grup i abans de
la votació marxarà de la sala. El que diu és del tenor literal següent: (llegeix el sr. secretari).
COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CREIXELL DAVANT LA INCLUSIÓ D'UNA MOCIÓ AL
PLE,EXTRAORDINARI EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Davant la inclusió en la convocatòria del ple extraordinari d'avui d'un punt corresponent a una moció en relació a la
sentencia del Tribunal Suprem, on a més es demana amnistia per les persones jutjades i defensar el dret
d'autodeterminació, el Grup Municipal del PSC de Creixell, després de valorar-ho detingudament, ha decidit no
assistir abandonant la sala de plens en aquest punt per evitar situacions de més tensió que no ajudaran a trobar la
resposta necessària a la situació d'atzucac que estem vivint al nostre país. Una solució que només serà factible si
deixem a banda i condemnem la violència i recuperem el camí del diàleg dins la llei, la negociació i el pacte. Per tot
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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.

això, i davant la sentència del Tribunal suprem, el Grup Municipal socialista de Creixell manifestem:
1. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i I'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 I'associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia'
2. La sentència s'ha d'acatar. L'Estat de Dret empara la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació,
sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte.
3. 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 totes.
4. Creiem profundament 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.
5. És hora d'obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una
ferma voluntat de diàleg. El PSC continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es
retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític.
Creixell, 21 d'octubre de 2419.

RESPUESTA A LA MOCIÓN URGENTE SOBRE LA SENTENCIA
"Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar
a todo el mundo todo el tiempo."
Como todo en esta vida, la falsedad admite matices, y uno de ellos es la asunción de la irrealidad, o confundir una
ilusión o un deseo con un objeto susceptible de verse concretado.
Sin embargo. los engaños, sea cual sea la forma que adquieran, son por definición efímeros ya que al final la
verdad, cual martillo implacable, se encarga de colocar las cosas en su sitio.

ACTA DEL PLE

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, pren la paraula i diu el que és del
tenor literal següent:

Número: 2019-0013 Data: 30/10/2019

Acabada l'exposició, el sr. Lara abandona la sessió plenària, són tres quarts de vuit del vespre.

La sentencia publicada ayer es la demostración de que en este país nadie está por encima de la Ley. Todo el mundo
es libre de expresar sus opiniones con el único limite de no infringir las normas. La norma es la diferencia entre la
civilización y la selva. La seguridad jurídica es la piedra angular sobre la que descansan las sociedades modernas, y
por ello tergiversar y retorcer la ley, intentando moldearla para conseguir nuestros fines, o directamente ignorarla
cuando no es útil a los mismos, es un gravísimo error, cuando no una afrenta directa a los compromisos adquiridos
por todos los ciudadanos para garantizar que podemos tener la tranquilidad de que incluso aquellos que gobiernan
están sometidos a un control que previene el autoritarismo.
La moción que hoy presentan, sólo contiene una sorpresa, e incluso da la sensación de que llevaba largo tiempo
redactada, independientemente del fallo del tribunal. Destaca que por primera vez los redactores, quien sabe si por
descuido, han decidido de una vez erradicar el eufemismo del "derecho a decidir" por lo que siempre ha ocultado,
que es el "derecho a la autodeterminación"; un derecho nacido al amparo de la descolonización y que según el
derecho internacional es absolutamente inaplicable en España. No entraré en detalles de índole jurídica atendiendo
a que el tema ya ha sido suficiente debatido y contrastado donde procede, con resoluciones claras y concretas y que
cualquiera puede encontrar si pone el interés adecuado.
Resulta muy ilustrativo el absoluto silencio de la comunidad internacional, que reconoce a España como una de las
20 democracias plenas a nivel mundial, o como quinto país del G20, consiguiendo altas valoraciones en cuestiones
como pluralismo político, libertades civiles, funcionamiento de las instituciones o participación política, muy lejos de
la imagen de república banarera que de una forma falaz y torticera se intenta aportar en esta moción.
Si hablamos del índice mundial sobre la libertad en el mundo, elaborado anualmente por la Freedom House, nuestro
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Siento ser portador de malas noticias, pero el proceso ha muerto. He ahí el único fallecimiento constatable y
certificado, y el que debe mover a reflexionar sobre cuál es el futuro que estamos obligados a construir a partir de
hoy.

país, España, se encuentra asimismo en el puesto 20 por delante de países como Italia, Austria o el Reino Unido. El
mundo ve lo que aquí no vemos y valora lo que algunos desprecian, pues todos estos avances se han logrado
gracias a nuestra arquitectura constitucional, que nos ha traído el más largo período de estabilidad política de la
historia.
Votar no es delito siempre que se haga según la norma. Incluso las comunidades de vecinos disponen de estatutos
que garantizan que ese derecho se desarrolle de una forma correcta y fiscalizable para evitar abusos. Tampoco lo es
la libertad de pensamiento, y la máxima muestra se da hoy, aquí, en este pleno, convocado por aquellos que se
dicen oprimidos, en una institución totalmente operativa y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, lo que es
realmente una forma sorprendente de opresión, pues gobiernan ustedes, legislan ustedes, incluso cobran por ello, y
en muchos casos son ustedes los garantes de la aplicación de las leyes con el único sometimiento al Estado de
Derecho.

El poder judicial es una parte esencial de cualquier estado democrático, como lo es el respeto y acatamiento a sus
decisiones. Ello no implica de ningún modo la crítica una sentencia, pero es difícilmente justificable hablar de una
instrumentalización de la justicia cuando en este mismo momento se está instrumentalizando una administración
pública que, en contra de toda lógica y evidencia, habla alegremente de vulneraciones de derechos políticos. o
recortes de derechos y libertades colectivas.

Decía al principio que ha llegado el momento de asumir la realidad y empezar a definir cuál ha de ser el camino para
la recuperación de la concordia y la paz en una sociedad catalana fracturada y harta de una situación que no lleva
sino a la frustración y a la pérdida de oportunidades y a un progresivo deterioro de la imagen de Cataluña. Hablaré
hoy por los miles, sino millones de catalanes que dicen basta ya, entremos en una nueva etapa para recuperar la
concordia y la posición de preeminencia de nuestra querida tierra. Exigimos que tanto la Generalitat como las
asociaciones independentistas contribuyan a mantener la paz y la convivencia: todos los catalanes tenemos derecho
a vivir tranquilos. Ni la desobediencia ni la confrontación van a aportar nada positivo, y desde luego la imagen de
unas administraciones jaleando este tipo de consignas hacen flaco favor a quienes pretenden erigirse como
demócratas ignorando que la premisa básica de cualquier democracia es el sometimiento al Estado de Derecho, es
decir, al cumplimiento de las leyes.

ACTA DEL PLE

Donde algunos ven represión, otros ven una respuesta proporcionada del Estado. Donde algunos ven ataques a
derechos fundamentales otros vemos la constatación de que las leyes nos someten a todos, incluso a los
gobernantes.
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No se juzgan en España delitos de pensamiento sino hechos probados, en causas judiciales con todas las garantías
procesales, con luz y taquígrafos, y con jueces profesionales, La sentencia, que a ustedes les parece un ataque es
incluso discutida por otros que la encuentran excesivamente suave, argumento clave para entender que ni siquiera
la teoría de la conspiración que fabula con la connivencia de los poderes ejecutivo y judicial se sostiene, hecho
apuntalado también por el cambio de calificación del tipo aplicado a lo largo de un procedimiento judicial ejemplar.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, delegat de les àrees d'Urbanisme; Recursos humans; Noves tecnologies, manifesta
que rebutja totes les detencions que s'han fet aquests dies.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per cinc vots a favor corresponents
a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de
JXCJ, Jordi Moliné Górriz i Consuelo Picón Gomis d’ERC-AM, dos vots en contra corresponents a: els regidors/res
srs. Jaime Serret Simó i Maria Dolores Juncal Santos del PP i una abstenció corresponent a la regidora sra. Pilar
Romero Gràcia de FIC, dels vuit membres presents en la sessió.
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.
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Por todo lo anteriormente expuesto no me queda sino anunciar mi voto contrario y emplazar a los presentar a una
reflexión profunda sobre nuestro futuro, porque lo lógico es que cuando se repite algo, el desenlace sea el mismo.
No lo vuelvan a hacer, porque otros harán también su trabajo.

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 Creixell 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.

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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

Novè.- Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a
ciutadania i com a país als municipis agermanats.
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Vuitè.- Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota
la ciutadania del municipi de Creixell, 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.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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