Exp. A110 09 /2017
Ple extraordinari
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 27-10-2017
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les 08:00 hores del dia 27 d'octubre
de 2017, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública extraordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors
i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra.
Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i demana disculpes per l’horari de celebració del
Ple municipal però ho motiva el fet que haurà d’assistir a un altre Ple en el
Parlament.
Aquesta Moció es presenta pel PDeCat de Llançà i ERC-AM de Llançà.
Tot seguit s’entra en l’únic punt de l’ordre del dia
1.- Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
L’Alcalde llegeix el text de la Moció presentada amb el mateix contingut, pels
grups municipals PDeCAT i ERC-AM.
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista dient
que després d’estudiar la Moció, extreu que el primer punt proposa la
Declaració Unilateral d’Independència en aplicació de les lleis de transitorietat a
la República catalana, el segon la condemna de l’actuació policial l’1-O; el
tercer l’aplicació de l’article 155 i el quart la comunicació a institucions dels
país i estatals; la seva posició és ni a favor de la Declaració unilateral
d’independència ni de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola;
són contraris a la intervenció de la Generalitat però no es pot donar suport a la
DUI perquè va contra la legalitat catalana i l’espanyola, desobeint les
resolucions del Tribunal Constitucional, s’ha transferit un problema polític a un
problema judicial. El referèndum va desenvolupar-se, no reconegut ni per
l’Estat ni pels organismes internacionals europeus. Els propis observadors

internacionals convidats pel govern diuen que no es varen complir els
estàndards i essent realistes la DUI no portarà més que la fractura de la
societat, no hi ha viabilitat que surti endavant, l’alternativa és que la gent surti al
carrer a defensar institucions, no tenim ni poder coercitiu, militar ni econòmic ni
judicial i només queda el poble per defensar les nostres institucions catalanes, i
està dividit. El 68 per cent vol que es posin urnes i ara ni tan sols Europa ens
recolza i carregarà el PP de motius per aplicar el 155 i suposarà una pèrdua de
les institucions catalanes que tant ens va costar aconseguir, i ni el President de
la Generalitat ho vol i estaríem sotmetent al President de la futura República i
als Diputats i Diputades a mesures judicials per cometre delicte o rebel.lió amb
penes de fins a 30 anys de presó, amb la vergonya per a tots els catalans; i tot
està explicitat en la recent dimissió del Conseller Santi Vila.
Crida a la responsabilitat dels polítics per evitar la lluita al carrer, i que cal ser
responsables del que pugui passar, perquè es poden produir confrontacions
socials que volen evitar. Indica que ahir va veure un enfrontament entre
Policies Nacionals i Mossos d’Esquadra, forces armades que tot i que
verbalment, ho considera lamentable i podria acabar molt pitjor.
Afegeix que el grup municipal del PSC s’abstindrà perquè, tot i estar a favor
dels tres darrers punts, no ho està amb el primer de la part dispositiva aprovant
la DUI. Proposa que es retiri aquest punt de la proposta i votarien a favor.
Conclou que al punt quart hi manca el més important, que és el Senat a donarne compte i que és qui finalment ho aprovaria.
Intervé el portaveu d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, donant el bon dia i manifestant
l’agraïment per matinar i al tractar-se d’un dia transcendental per a la història
del país, tot i que li sembla un xic tard, celebra un Ple que creien que no se
celebraria. També volien donar a saber que varen presentar dues mocions que
es debatran el proper dia 2 de novembre en sessió extraordinària, una d’elles
per donar suport als Jordi’s, Jordi Sanchez i Jordi Cuixart i per declarar
persones non grates el Borbó Felip VI, Sr. Enric Millo i Sr. Sánchez Bustamante
i les seves dimissions. Celebra que aquesta Moció es comparteixi amb el grup
municipal del PDeCat, ho creuen important i recorda el total suport als Jordi’s
que porten 13 dies tancats, persones innocents, pacífics, i cabdals en política
catalana. El Sr. Corominas els va esmentar en l’hemicicle del Parlament i se’ls
va fer un homenatge amb aplaudiments, als quals Iceta i el PSC no varen
aplaudir i ho lamenta que no els reconeguin com a presos polítics. Ho remarca.
Demana un aplaudiment per transmetre el suport i l’escalf cap a dos bones
persones, privades de llibertat.
Acabats els aplaudiments, el Sr. Cusí celebra, per altra banda, que s’hagi pogut
presentar conjuntament la moció amb el PDeCat.
Continua que el grup municipal d’ERC-AM quant a la moció que té tot el suport
del grup, en tots i cadascun dels acords que s’han d’aprovar, i que els
agradaria que s’aprovés per unanimitat tot i que ja s’ha escoltat el
posicionament del portaveu socialista, que no serà així.

Per això vol deixar de manifest, que el grup municipal d’ERC s’oposa
frontalment a l’aplicació del 155 i seves conseqüències TV3, Educació,
Finances, Mossos...
I, en conseqüència, volen fer evident que qualsevol no desmarcament clar i
explícit l’entendran com un gest de complicitat amb el govern espanyol, així
mateix, com un gest de deslleialtat cap a l’autogovern de Catalunya.
Tanmateix, la no condemna de la brutalitat policial de l’1-O i de les detencions
dels 14 alts càrrecs del passat 20-S. O la no condemna cap a un frau judicial,
com és la detenció i empresonament il·legal dels Jordis.
I donen ple suport a la declaració de la República que avui a les 12 es
proclamarà al Parlament i a l’aplicació de la llei de transitorietat. Diu que el xoc
de trens és inevitable tal com es va demostrar ahir, amb la jugada del president
Puigdemont, que el senyor Guisset diu que va ser ridícul o no recorda l’adjectiu
que ha utilitzat.
Tanmateix la proposta d’unes autonòmiques no és viable, tal com ha dit sempre
ERC. I ja que s’ha citat l’enquesta del GESOP, on diu clarament que no hi
hauria canvis en l’arc parlamentari, doncs això no fa possible sortir de l’atzucac.
Per tant, el vot del grup municipal d’ERC-AM serà clarament favorable en el
suport al govern i al Parlament per fer efectiu el mandat popular de l’1-O,
favorable a condemnar la violació de drets fonamentals i la repressió de l’Estat
espanyol aplicada pel PP, PSC, i C’S. I recorda que el 155 s’aplica amb el
consentiment del PSC, degut que el Sr. Iceta va anar a Madrid a reunir-se amb
el Sr. Rajoy per pactar les mesures d’aplicació del 155, tal i com va informar
ahir el diputat Salleras o Botran, un dels dos, i és favorable a aturar la
suspensió de l’autonomia mitjançant el 155.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica que la Moció s’hauria
d’haver dividit en dos, en el primer s’abstindrien però votarien a favor dels tres
punts finals.
L’Alcalde diu que es presenta conforme els quatres punts estigui entrelligats, un
porta l’altre, es presenta a la majoria dels ajuntaments aquest dies, l’obligació
del PDeCAT és mantenir-la i indica que en acta constarà que si s’hagués
modificat es votaria a favor, però aquesta Moció es vota en bloc i a les portes
com s’està que Madrid apliqui el 155 o en poques hores es proclami la
República, se sotmet a votació com ha estat presentada.
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i ERC-AM; i tres
abstencions, dels grups municipals PSC-CP i APL, s’aprova:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos
per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un
problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana
amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura

franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto,
l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les
catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat
en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals,
la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal,
les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el
govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels
comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per
la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i
les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre
de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces
independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat
democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Llançà,
ACORDA:
PRIMER.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableix la
Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les
institucions catalanes.
TERCER.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
QUART.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol
i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
El Sr. Guillem Cusí demana la paraula i diu que esperava la votació, i que
davant el posicionament del PSC demanem a l’Alcalde, que trenqui el pacte de

govern, que condemnar els fets i posicionar-se contra el 155 sense aprovar la
moció no és suficient. Afegeix que Llançà no pot mantenir un govern amb
integrants d’un partit que dona clar suport al govern espanyol. I tampoc ens ho
podem permetre un cop es comenci a construir la República, el proper juny farà
alcalde Guisset com a Alcalde. No és ètic ni moral. Com tampoc serà legítim,
amb el mandat democràtic del passat 1-O a Llançà. On amb un cens de més
del 56% el 92% d’aquests varen votar favorablement a la independència.
Per això ens fem co-responsables del que pugui passar i assumim la
responsabilitat que ens pertoqui. Som molt conscients del que demanem.
Només contemplem dos escenaris. Tenim molts motius a nivell municipal per
demanar el trencament d’aquesta aliança. Però el moment històric que estem
vivint i l’ajuntament de Llançà, com qualsevol altre, no se’n pot quedar al
marge. Demana que l’única possibilitat de mantenir el pacte sigui que els
membres del PSC es desmarquin explícitament, tal com ha dit abans en la
meva primera intervenció, per tant, abandonin les files del PSC i passin a ser
regidors no adscrits.
El segon escenari és que si no es compleix el primer escenari, que acaba de
detallar, es veuen amb l’obligació d’exigir el trencament d’aquesta aliança com
ja ha fet el PDeCat en molts municipis. I com ha manifestat es fan coresponsables del que comporta. Per tant i en conseqüència assumiren
responsabilitats, entenent que demanem un govern en minoria, tal com
estàvem disposats ells mesos enrere.
Estenen la ma al grup del PDeCat a poder arribar a acords puntuals per
garantir l’estabilitat del govern i la bona governabilitat d’aquest ajuntament, amb
diàleg, negociació i consens. Ni demanen ni volen entrar a govern, les
diferencies entre ambdós partits a nivell municipal son tant abismals que no fan
compatible aquesta possibilitat. Tanmateix, reitera la possible entesa en acords
puntuals, sense deixar d’exercir una oposició crítica alhora que constructiva
com creiem que hem anat fent fins ara.
Dit això, com es diu en l’argot de carrer, passo la pilota al Sr. Alcalde per que
actuï com cregui oportú, amb conseqüència i responsabilitat de país, que siguin
valents, els grans moments demanen grans decisió, cal determinació i espera
que prengui la millor decisió per Llançà i per la República.
No esperen una resposta ara, ni al llarg d’avui, però si en els propers dies.
Intervé l’Alcalde dient que el format del Ple no comptava amb aquesta
intervenció, però que l’Estat fa el possible per trencar la convivència, a Llançà
no s’ho han plantejat, hauran de veure els esdeveniments propers, serà un dia
històric, es votarà el naixement de la nova República però potser apliquen el
155 i ells faran el que toqui fer i es parlarà amb els grups municipals, afecta a
tots, al dia a dia del poble, avui no es manifestaran a veure com evolucionen
els fets, tenen clar el que vol el PDeCAT i el camí a seguir, a veure quin pren el
grup socialista, alguns Alcaldes o Regidors del partit socialista han estripat
carnets i tot és molt variable.

Finalment emplaça a tothom als esdeveniments de la tarda en el Parlament i el
Senat.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de les nou hores del matí, de la qual s’estén la present acta que,
després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari
mitjançant certificació que consta a l’expedient.

