ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2017
NÚM.: 07/2017
DATA SESSIÓ: 2 D’COTUBRE DE 2017
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA I URGENT
ACORDS PLENARIS: A.P.- 022.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió.
Atès el caràcter de la sessió i de la urgència dels assumptes a tractar, de conformitat amb
l’article 79 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es procedeix a instar al Ple per tal
que es pronunciï sobre la urgència.
Sotmesa la urgència a consideració del Plenari, aquesta és aprovada per unanimitat dels
seus membres.
1.- A.P. 022/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE REBUIG A L’ACTUACIÓ
DELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT ESPANYOL EN RELACIÓ AL
REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA.
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Avui hem sortit al carrer per condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Els més de 800
ferits registrats, dos d’ells en estat molt greu, i les imatges d’agressions, repressió sense
contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Una actuació dictada per un govern de
l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.
Ens volien agenollats i ens han trobat drets, ens volien atemorits i ens han trobat valents,
ens volien dividits i ens ha trobat units.
Hem votat. Hem dit ben alt al món que la repressió no podrà callar la nostra voluntat. La
democràcia sempre guanyarà la violència. En aquest sentit, ha quedat clar que els
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense
èxit, la voluntat del poble català.
Per totes aquestes raons, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- CONDEMNAR rotundament la violència exercida pels cossos i forces de
seguretat de l’Estat espanyol (Policia Nacional i Guàrdia Civil), contra els ciutadans i
ciutadanes del nostre país, la única voluntat dels quals era l’exercici del fonament de
participació política a través del vot.
Segon.- RECONÈIXER I AGRAIR profundament l’actitud i el comportament dels més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, fent menció
especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa
exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no
caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por,
són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a
tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors
públics que van fer possible que aquest diumenge es pogués votar.
Tercer.- EXIGIR el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional, que
no poden continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat
res. Les imatges del que ahir vam viure estan a tots els mitjans internacionals i sobre la
taula de totes les cancelleries.
Quart.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya, a emprendre quantes
actuacions siguin necessàries per a la depuració de les responsabilitats, de qualsevol
ordre, que siguin exigibles en relació a la lamentable actuació de l’Estat espanyol, a través
dels seus cossos i forces de seguretat, al territori de Catalunya, per raó de la celebració del
Referèndum d’autodeterminació.
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Cinquè.- MANIFESTAR el compromís d’aquesta corporació municipal i dels càrrecs
electes que la integren amb el seu poble i amb les institucions que els representen: el
Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
Sisè.- Notificar l’adopció dels presents acords al President de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a l’Associació de municipis per la Independència, per al seu coneixement i als
efectes corresponents
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.10
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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