Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/12

Ple municipal

Extraordinària i urgent

Data

17 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa (PSC-CP)

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande i Hernández (Alternativa per Llançà)

SÍ

Elsa Rodríguez i Castaño (PSC-CP)

SÍ

Guillem Cusí i Batlle (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Juanjo Serrán i Báez (Junts per Llançà)

SÍ

Maria Solé i Serradell (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Neus Ferré i Casao (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet (Junts per Llançà)

SÍ

Simon Calsina i Comorera (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Sílvia Barris i Roca (PSC-PC)

SÍ

Sònia Sarola i Vila (Junts per Llançà)

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió i proposa votar la urgència de l’únic punt de l’Ordre del dia.
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0012 Data: 20/11/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/11/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 20/11/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Per unanimitat s’aprova la urgència d’inclusió en l’ordre del dia del punt que
segueix.
A) PART RESOLUTIVA

Moció 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

Guillem Cusí Batlle
Juanjo Serrán i Báez
Maria Solé i Serradell
Neus Ferré i Casao
Núria Escarpanter i Olivet
Simon Calsina i Comorera
Sònia Sarola i Vila

En contra

---

Abstencions

Claudio Grande i Hernández
Elsa Rodríguez i Castaño
Francesc Guisset i Lagresa
Sílvia Barris i Roca

Absents

---

MOCIÓ 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.
L’Alcalde fa constar que la Moció la varen presentar el grup municipal
d’Esquerra Republicana de Llançà, mitjançant Registre d’Entrada 2019-ERPLN-5 i el grup municipal Junts per Llançà, mitjançant Registre d’Entrada
2019-E-RPLN-6, ambdós el 14-10-2019.
Dona la paraula al portaveu del grup municipal d’Esquerra, Sr. Guillem Cusí,
per ser el primer Registre d’Entrada.
El Sr. Cusí manifesta, per una qüestió d’ordre o jurídica, que entenen que la
convocatòria es fa a petició del seu grup, que són més de la quarta part dels
Regidors del Plenari, el que proporciona la potestat de demanar la celebració
del Ple i entenen que és l’única petició formal. Demana si realment hi ha dues
Mocions entrades o només hi ha la del seu grup.
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A favor

Número: 2019-0012 Data: 20/11/2019

Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, dels grups municipals Esquerra Republicana de
Llançà i Junts per Llançà; en contra: 0; abstencions: 4, dels
grups municipals PSC-CP i Alternativa per Llançà; absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

L’Alcalde respon que li consta que hi ha dues mocions presentades i creu que
ho ha explicat correctament, que el Ple extraordinari se celebra a petició dels
dos grups, la seva ha estat primer i per això se li ha donat la paraula.
El Sr. Cusí indica que aleshores entenen que la Moció de Junts és diferent a
la d’Esquerra.
Fa ús de la paraula la Sra. Núria Escarpanter, del grup municipal Junts per
Llançà, dient que la Moció és exactament igual.
El Sr. Cusí manifesta que si és la mateixa, no seria una esmena a la primera,
entenen que és la mateixa Moció, en tots els sentits i que hi ha d’haver una
lectura única del text i debat únic.

Intervé la Sra. Escarpanter llegint el següent text:
“Alcalde, regidors, regidores, llançanencs, llançanenques, públic que avui ens
acompanyeu en aquesta Sala de Plens, sigueu tots molt benvinguts.
Com no podria ser d’altra manera, el Grup Municipal de “Junts per Llançà”
també ens sumem a la Moció promoguda per l’Associació de Municipis per la
Independència per l’Associació Catalana de Municipis i també per Esquerra
Republicana de Llançà. Curiosament semblava que els havia sorprès que
haguem presentat una Moció idèntica a la seva, amb la reflexió que faré més
endavant enpodem parlar.
I ho fem per vàries raons i amb la plena convicció que les idees mai no
haurien de ser jutjades, votar no és un delicte ni pot ser tractat com a tal,
aquest conflicte, s’ha de resoldre i s’hauria d’haver resolt sempre des de la via
política, el diàleg sempre hauria de ser el camí, mai els judicis, els
empresonaments i els exilis.
Fa molts dies, molts mesos i algun any que estem tristos…fa dies que sentim
tristor, ràbia, impotència i un sentiment de frustració davant tal agressió contra
els nostres drets i llibertats col.lectives però aquests sentiments, en comptes
de mermar les nostres conviccions ens han d’animar i convidar a fer-les més
fortes.
Avui apel·lo als que vertaderament us sentiu demòcrates, avui apel·lo a totes
les persones que vulguin o no vulguin una Catalunya independent, sou
conscients que estem vivint una repressió política i una vulneració dels drets
fonamentals d’enorme magnitud que ens té gent empresonada i exiliada.
Avui apel·lo al seny, al sentit comú, al rebuig d’acceptar que aquestes
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El Sr. Cusí llegeix la Moció.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde explica que un cop llegida, intervindran els portaveus de Junts per
Llançà i la resta de formacions.

Número: 2019-0012 Data: 20/11/2019

L’Alcalde indica que abans que hi hagi acumulació de Mocions, que la llegeixi
primer el portaveu d’Esquerra.
La Sra. Escarpanter indica que no té cap inconvenient que la llegeixi el Sr.
Cusí. No la reiteraran, no tornaran a llegir la Moció.
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persones han estat condemnades per uns ideals polítics i que no han fet res
més que seguir el mandat democràtic que els fora encomanat a través de les
urnes. Avui apel.la a la no violència i denuncia el vandalisme que s’aprofita de
la situació pe embrutar la nostra causa
Aquesta moció conté diferents punts i és en un d’ells en el qual em vull aturar i
dur-vos a tots a una reflexió, en especial al Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de LLançà.
El punt vuitè en diu i així ho ha llegit el Sr. Cusí que expressem la més ferma
voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i llibertats de
tots els llançanencs i llançanenques, defensant el diàleg, els principis
democràtics i la pluralitat política i això ho hem de fer plegats. Plegats Sr.
Cusí.
El que va succeir aquest dilluns penso que és quelcom que ens ha de fer
reflexionar a tots. I ho vull plantejar en aquest plenari perquè considero que és
aquí on hem de fer política, on tots i totes els que hem estat escollits
democràticament hem de ser nobles. Nobles davant la ciutadania.
Sr. Cusí, Junts per Llançà no és el seu enemic. Ho puc dir més alt però no
més clar. Junts per Llançà no és el seu enemic.
Una vegada esdevinguts els resultats electorals, els pactes posteriors ens han
dut a nosaltres a govern i a vostès a la oposició i per tant, el debat en termes
municipals està servit però si us plau, no en les causes com la que avui ens
té aquí reunits a tots aquí. En aquest cas hem d’anar tots a la una.
Dilluns 14 d’octubre a primera hora del matí va surt aquesta sentència, una
desafortunada sentència. Prop del migdia jo mateixa parlo amb l’Alcalde de
Llançà el qual em demana quin és el nostre posicionament, aquest estava
claríssim i així li trasllado i li faig avinent que nosaltres també presentarem una
Moció idèntica a la d’Esquerra Republicana de Llançà, que si us plau
convoqués el Ple atenent la petició dels dos partits.
L’Alcalde va assentir.
Per tant, dues hores i mitja després de ser coneixedors de la sentència,
l’Ajuntament de Llançà ja tenia clar que convocarà el Ple que justament estem
celebrant avui.
A les 12.17h. jo el vaig trucar Sr, Cusí . El truco per tres coses:
-Una, per manifestar-li que estem totalment d’acord amb la moció que havien
presentat i que també la presentaríem nosaltres i que el Ple es convocarà en
breu.
-Dues, per fer-li saber que hi una possibilitat que si els regidors d’ERC es
troben a prop, concretament a Llançà, podríem manifestar el nostre
descontent a la una del migdia davant aquest Ajuntament. Com que em va
traslladar que no hi eren, vaig considerar que no es podia fer una manifestació
institucional sense Esquerra Republicana de Llançà per tant, vam quedar
d’acord que ho posposàvem.
-Tres, per posar-nos d’acord en dur a terme una manifestació de condemna
conjunta Sr. Cusí, conjunta, perquè tal i com diu el punt vuit de la moció que
vostè ha llegit, en aquesta causa hem d’anar junts.
Penjo per tant el telèfon amb el compromís per ambdues parts que en cas que
hi hagi alguna iniciativa per qualsevol de les formacions, la duríem a terme

L’Alcalde expressa el parer del grup municipal socialista-Candidatura de
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L’Alcalde dona la paraula al Sr. Grande, com a portaveu del grup municipal
d’APL.
El Sr. Grande manifesta que el seu grup està en desacord amb la sentència
però en el tema de l’autodeterminació tenen diferents punts de vista per la
qual cosa s’abstindran.

ACTA DEL PLE

plegats, perquè en això hem d’estar junts.
Mentrestant, a tots ens convoquen a una trobada a la Plaça de l’Ajuntament
de Figueres.
I quina fou la meva sorpresa? O la nostra sorpresa? Al cap de ben poca
estona, vostès des d’ERC penjaven una iniciativa de condemna vers la
sentència. Sols, com si això no anés amb ningú més.
I alerta, que ningú no ens mal interpreti, nosaltres no pretenem menystenir la
seva iniciativa, tot al contrari. En aquesta causa ho dic i ho diré sempre,
qualsevol gest és vàlid i necessari, i se n’han de fer i molts, però no
consentiré a partir d’ara que des del seu partit o la seva formació se’ns insinuï
de tebis, de posar pals a les rodes o de poc independentistes.
Les causes tothom les defensa com vol i com li sembla i no estem cap de
nosaltres, penso, per donar lliçons i menys, per com si això es tractés d’una
cursa per veure qui fa més punts.
Dit això, vull que quedi clar que Junts per Llançà, sempre seguirà intentant
que ERC de Llançà també vulgui anar agafats de la mà amb nosaltres amb
temes tant sensibles com ara aquest.
De ben segur tots els que us sentiu demòcrates, esteu decebuts de la classe
política i a vegades ni m’estranya, passen coses que passen desapercebudes
però passen; els afanys de protagonisme haurien de quedar fora o
infravalorats.
I sense ganes de perdre de vista pel que estem avui, acabo la meva
intervenció dirigint-me als condemnats i els exiliats:
 Oriol Junqueras, no estàs sol, estem amb tu.
 Carme Forcadell, no estàs sola, estem amb tu.
 Jordi Sánchez, no estàs sol, també estem amb tu.
 Jordi Cuixart, no estàs sol, estem amb tu.
 Jordi Turull, Raül Romeva, no esteu sol, estem amb vosaltres.
 Josep Rull, amic, no estàs sol, estem amb tu.
 Quim Forn, tampoc estàs sol, estem amb tu.
 Dolors Bassa, Meritxell Borràs no esteu soles, estem amb vosaltres.
 Carles Mundó, tampoc no estàs sol, estem amb tu.
A tots vosaltres així com a les vostres famílies, ens dirigim per dir-vos que no
esteu sols i mai no us deixarem sols cap de nosaltres.
Aquesta sentència no ens atura. Seguirem reivindicant el dret a
l’autodeterminació i seguirem mobilitzant-nos, fins aconseguir l’amnistia per a
totes les persones condemnades i perseguides amb l’objectiu d’obtenir
finalment una bonica Catalunya en la qual votar no sigui delicte.
Visca Llançà i Visca Catalunya!!!! “
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Intervé el Sr. Guillem Cusí, que vol expressar el posicionament del grup
d’Esquerra, a més de la lectura de la Moció. Per al.lusions i per marcar les
diferències entre uns i els altres, simplement comenta a la intervenció del Sr.
Grande, d’APL, com a agrupació d’electors que són amb ideologia diversa, el
grup d’Esquerra no comparteix l’abstenció però sí que la respecten perquè
estan integrats amb gent de tota mena, independentistes, unionistes,
constitucionalistes... D’altra banda, sobre el posicionament del grup socialista,
creu que el posicionament és clar, no només pel que ha dit l’Alcalde sinó pel
posicionament del partit arreu, a nivell local, autonòmic, estatal, per això no

ACTA DEL PLE

Progrés, dient que els sap greu l’empresonament, i en la línia que ha explicat
el Sr. Grande els sap molt de greu els presos d’ambdues formacions, que han
estat jutjats i condemnats. Ha expressat també la solidaritat amb les famílies
de les persones empresonades, pares i mares de família i evidentment això
els sap molt de greu perquè veure créixer els teus fills des de la presó és una
cosa molt colpidora, el grup socialista vol expressar aquesta inquietud,
aquesta solidaritat amb els presos jutjats i les seves famílies.
En segon lloc, la sentència és, com diu la Moció, dictada o s’hauria d’haver
dictat o entenen que s’ha dictat en un estat de dret on ha de prevaler la
separació de poders i amb això el partit socialista sempre ha advocat perquè
Espanya sempre sigui un estat de dret, observant totes les garanties, i per la
qual cosa, tota la seva lluita perquè hi hagi la separació efectiva i real dels
poders. El procés ha estat televisat, des del seu inici per això entenen que
s’han garantit tots els requisits de transparència i que les forces
independentistes demanaven; i la sentència és la que és, sota el seu parer
també és greu. Molt severa i molt dura, però evidentment, l’ha dictat el
Tribunal Suprem, ara els condemnats tenen dret d’accés a la Justícia, al
Tribunal Constitucional per veure si realment s’han vulnerat o no els seus
drets humans, constitucionals i tindran accés al Tribunal de Drets Humans
amb el qual es veurà si realment ha estat un judici a uns fets; i es veurà per
tribunals específics si s’ha vulnerat o no aquestes garanties a què tenen dret,
que garanteix l’art. 24 de la Constitució espanyola i on es veurà si ha estat
judici a les idees o a uns fets. Entenen que els drets de defensa d’aquestes
persones estaran tutelats per instàncies espanyoles i les europees.
Finalment estan d’acord amb els dos grups municipals Esquerra i Junts per
Llançà, així com APL, que això és un conflicte que no s’ha de resoldre a
instància judicial sinó polítiques i des del seu partit, tot l’esforç i la complicitat
en assolir solucions polítiques, pacífiques dins l’ordre i l’ordenament jurídic,
aquí el partit socialista el trobareu sempre. I com ha dit la Sra. Escarpanter,
expressen la seva preocupació per la situació en el país, el que es viu
actualment i apel.la la nostra responsabilitat com a Regidors i representants
públic perquè hi hagi diàleg, calma, serenor, i que es recondueixin les
expressions més incíviques o violentes, a solucionar com ara el debat plenari,
es pot dir tot, amb llibertat i a cada ideologia que ell com a President del
Consistori garantirà. Els emplaça a tots a trobar solucions des del municipi i
elevar-ho a les instàncies que pertoquin, Parlament, Estatal autonòmica.
L’Alcalde conclou que, en base a l’explicat, s’abstindran.
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Fa ús de la paraula la Sra. Escarpanter demanant excuses al grup d’Esquerra
i al públic si el seu discurs els ha ofès, ella sempre ha considerat que allà on
ha de fer política i manifestacions és als plenaris. Està d’acord amb el Sr. Cusí

ACTA DEL PLE

esmerçarà esforços en debatre el seu posicionament, tots els que estem avui
aquí més la gent del carrer saben de quin peu calça el PSC, al qual ja es
poden treure les sigles de Català i Socialista, i quedar-se amb la P de partit i E
d’espanyol.
Quant al discurs de la Sra. Escarpanter com a representant de Junts per
Catalunya, dues coses: la primera part de la seva intervenció, l’aplaudeix,
adequada, teòricament tocava i l’aplaudeix sincerament; la part del mig, en
què ha parlat d’anar plegats, que no són enemics, el grup d’Esquerra no els
ha considerat mai, al contrari; ha parlat de pactes electorals i d’anar tots a
una, paraules que han utilitzat últimament amb freqüència fora del seu
vocabulari comú. El que sí ha de destacar és que aquesta part de la seva
intervenció el seu grup la considera un tant irresponsable en el sentit que avui
no és hora de retrets, avui no pertocava. I si tanta unitat volen, el seu grup va
estendre la mà en aquell cas a l’Alcalde Pere Vila l’octubre de 2017, la varen
tornar a estendre la primavera del 2018, la varen tornar a estendre el maig o
juny del 2019; creu que el seu posicionament és clar en aquest sentit, ells ja
no diran res de forma explícita, saben quin és el seu posicionament, ells són,
eren i seran. A partir d’aquí, cadascú que sigui conseqüent amb el seu
tarannà, la seva manera de fer i d’actuar envers tot el que vagi succeint, però
per part d’Esquerra avui pertoca donar suport a la Moció, donar resposta a la
sentència, unitat per suposat, només faltaria, ara, cadascú que actuï amb
conseqüència, ells varen estendre la mà en més d’una ocasió i ho faran les
vegades que faci falta tampoc no insistiran en aquest fet.
Per últim, volen manifestar des del grup d’Esquerra:
“ Aquesta sentència no és justícia, és venjança. Una venjança moguda per
l’orgull ferit d’un estat que no va poder evitar que més de dos milions de
catalans i catalanes votéssim l’1 d’Octubre, com van fer a Llançà també, i que,
a més, votéssim que no volem formar part d’aquest estat antidemocràtic.
Un estat que intenta aplacar la dissidència política amb la força de la
repressió. Han condemnat a pacifistes a condemnes injustes i ignominioses
que van dels 9 a 13 anys de presó i, amb ells, ens condemnen a totes i tots.
Ara és el moment de lluitar contra els que ens volen rendits, els que ens volen
agenollats, quiets i callats. Contra els que ens amenacen dia rere dia amb el
155 i amb l’estat d’excepció i de setge. Perquè quan es tracta de la “Sagrada
Unidad de España”, des del PSC fins a VOX, s’uneixen en contra nostra.
Cal doncs, davant aquesta regressió democràtica i davant aquesta repressió
permanent, que anirà a més, tornar al país les seves institucions, i mentre
aquells que ens volen desapareguts les governin, mai estaran al servei del
país, mai estaran al servei del poble.
Nosaltres aquí estem, per que hi érem, hi som i hi serem.
Persistim per què si persistim, guanyarem!
Llibertat preses polítiques i exiliades!
Visca Catalunya lliure! “

Intervé el Sr. Cusí manifestant que respecte, en té pels presos i els exiliats i si
l’Alcalde s’atreveix, vagi a dir el mateix que acaba de dir a la Sra. Dolors
Bassa, a veure que li contesta ella. I acaba que la darrera al.lusió amb la Sra.
Escarpanter, que unitat quan calgui i com calgui, ara el seu grup no serà una
palanca per voleiar un govern on hi ha el 155.
La Sra. Escarpanter vol reiterar que la seva formació va decidir pactar amb el
Sr. Guisset i els seus Regidors perquè la proposta que tenien sobre la taula
era millor que l’oferta d’Esquerra i avui no cal debatre; celebra que puguin
anar a una, que la manifestació quedi palesa en el Ple d’avui i el seu grup no
té cap problema en comptar amb Esquerra però si diu que ja els veuen com a
possibles blanquejadors, sembla que no hi hagi res a fer... Segons vagin les
circumstàncies, s‘anirà fent, ella diu que el continuarà trucant, si s’escau.
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L’Alcalde, per al·lusions al partit socialista i atac frontal que li ha fet, diu que
s’ha evidenciat que en fa una qüestió partidista i li sorprèn que el respecte que
té per a la formació d’APL, grup d’electors amb diferents pensament i
ideologies. Li fa saber que dins el seu grup també hi ha gent de tota mena,
unionista, federalista, independentista... però el denominador comú és estar a
l’ordre constitucional establert, manifestar-se per les vies legals. Li reitera el
respecte ideològic cap a la seva formació. Afegeix que el Sr. Cusí no és ningú
ni cap persona de la seva formació, per dir-los com s’han de sentir i com han
de pensar, se senten catalans perquè ho són i se senten socialistes perquè ho
són; el Sr. Cusí si vol que parli de la seva formació però que no parli de les
altres, ni de què fer ni pensar perquè si no entra en un sistema totalitari, cosa
que totes les formacions presents pretenen defugir.
Conclou, per si ho ha oblidat, els partits socialistes sempre han estat al costat
dels drets i les llibertats dels catalans, com no podria ser d’altra manera i que
el Sr. Cusí recordi quan va haver l’actuació sobredimensionada per part de
l’estat espanyol l’1 d’octubre, els representants socialistes municipals estaven
presents a la Plaça Major.
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que avui no toca si el seu grup avui no fa aquesta manifestació. Sota el seu
punt de vista, atès el pacte que tenen establert en aquets consistori pot donar
la sensació que Junts per Llançà, segons les manifestacions del Sr. Cusí,
sobretot en xarxes, que no tenen el mateix sentiment que vostès Esquerra, i
és aquesta la idea que avui volia que els quedés clara avui.
L’aparició dels socialistes a l’Ajuntament de Llançà no la va provocar el seu
partit, ni el Sr. Pere Vila. El primer pacte que es va dur a terme a l’Ajuntament
fou amb Esquerra Republicana, amb el Sr. Pep Ortiz de Zárate i el Sr. Manel
Tolsanas; ella pot entendre que el seu posicionament és complicat pel pacte
que varen complir però ho va dir el dia de presa de possessió i ho manté i ho
mantindrà: és un pacte amb objectiu municipalista. No vol entrar en altres
debats que no toquen, dona el màxim suport a la Moció presentada,
evidentment respecta posicionament dels Sr. Grande i del Sr. Guisset i celebra
que hagi acabat dient que han d’anar a una, li agradaria que en properes
manifestacions d’aquest caire poguessin anar a una.

No havent més intervencions, i sotmesa a votació la Moció, amb set vots a
favor, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i Junts per
Llançà; i quatre abstencions, dels grups municipals PSC-CP i Alternativa Per
Llançà, s'aprova:

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
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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.
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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.

ACTA DEL PLE

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs
d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez,
Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors
Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó han estat condemnats amb penes de
presó. 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.

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 anti-repressiva,
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

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.
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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.
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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.
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ACORDS:

Setè.- MOSTRAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà 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 Llançà, 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.
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I sense cap més altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió de la qual s’estén
la present acta que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament
l’Alcalde i el Secretari així com certificació que consta a l’expedient.
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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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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.

