21 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA, PER LA CRIDA A UNA SORTIDA POLÍTICA I DIALOGADA DE LA
SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUNYA I ESPANYA.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 14 vots a favor [PSC] i 13 en contra [SG, C’s, GEICV-EUiA i PP] dels 27 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Atès que la situació política a Catalunya passa per un dels moments més preocupants des del
restabliment de la democràcia i de les institucions catalanes; situació que està provocant una
fractura social que costarà anys recompondre degut a la intransigència i manca de visió
política del govern del PP i de les forces independentistes catalanes que han abraçat
l’extremisme polític.
Atesa la vulneració de les normes i lleis bàsiques que es van produir a les sessions dels dies 6
i 7 de setembre al Parlament de Catalunya, en què els grups parlamentaris sobiranistes van
aprovar la llei del referèndum i de transició nacional; lleis que vulneren el propi reglament, les
recomanacions dels lletrats i del Consell de Garanties de la càmera catalana, les
recomanacions internacionals de la Comissió de Venècia i que van suposar un atac a les
pròpies institucions catalanes, trepitjant els legítims drets dels grups parlamentaris que no vam
combregar ni amb el fons ni amb les formes emprades.
Atesa l’ofensiva judicial i policial, en algunes accions certament desproporcionades al nostre
entendre, que ha desplegat el govern del PP a Catalunya; ofensiva que te la seva màxima
expressió en els registres i detenció d’alts càrrecs del govern de la Generalitat, en sancions
pecuniàries a funcionaris, i que limiten l’autònom exercici de les institucions catalanes. Accions
que ens recorden imatges de persecució política que ja creiem enterrades des de fa anys.
Atès que considerem que la resposta davant el procés endegat a Catalunya ha de fer-se
basant-se en la llei però no exclusivament en la llei. No es pot utilitzar la Constitució per atacar
drets que la pròpia Constitució empara. La defensa dels drets fonamentals, entre ells la llibertat
d’expressió, de reunió, de manifestació, opinió o de pensament, entre d’altres, insistim no es
poden conculcar en nom de la Constitució. Així doncs, és un error que l’acció per fer complir
les resolucions del Tribunal Constitucional i d’altres tribunals es faci exclusivament amb l’acció
dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. Amb sancions, citacions judicials, escorcolls,
identificacions, detencions i prohibicions, no es poden resoldre els problemes a Catalunya.
Atesa, per altre banda, la pressió institucional que va traslladar el Govern de la Generalitat, i el
seu President en particular, amb unes desafortunadíssimes declaracions, als alcaldes i
alcaldesses de Catalunya demanant la seva implicació en el desenvolupament del referèndum
quan, objectivament, no calia aquesta demanda degut a la existència d’aquesta institució dels
seus propis equipaments a les ciutats i vil·les de Catalunya. Màxim si tenim en compte que les
lleis aprovades per desenvolupar el referèndum, palesen una mancança de garanties
jurídiques i democràtiques, perquè aquest pugui tenir l’efecte que legítimament reclamen una
majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Dit això, cal denunciar que aquesta actuació
va suposar atacs a les xarxes socials i fins i tot personals a un bon nombre d’alcaldes i
alcaldesses de Catalunya que només es van limitar a complir amb els dictàmens del seus
secretaris municipals i de la legalitat vigent.
Atès l’escenari d’enfrontament, bipolarització, i incomprensió en què es troba bona part de la
societat catalana provocada pel “xoc de trens”, situació greu, en part provocada pels
interessos electorals que a curt termini manifesten els partits polítics d’ambdós bàndols. Molts
ciutadans i ciutadanes, es senten decebuts i emprenyats davant d’aquest marc d’enfrontament
i manca de diàleg polític.

Atesa la necessitat de bona part dels catalans i catalanes que volen una sortida política i
dialogada a la situació per votar un acord i de pas perquè es retorni a parlar de polítiques
socials, ocupació, educació, gent gran o salut. En definitiva per ocupar-nos dels problemes
reals de la ciutadania, oblidats pels dos governs que més retallades han aplicat mai en aquest
país des de 2012.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Exigir al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, i al President del
Govern de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, l’establiment immediat de
mecanismes polítics de diàleg per tal de posar punt i final a la situació de tensió i enfrontament
que es viu al nostre país, començant pel restabliment immediat del respecte que es mereixen
les institucions i l’autogovern de Catalunya.
Segon - Mostrar la nostra incomoditat i rebuig per la pressió innecessària a la que s’ha
sotmès als alcaldes i les alcaldesses de Catalunya. Ni la pressió del propi President de la
Generalitat, ni les citacions judicials a uns i unes, ni les desqualificacions i els insults a d’altres
són en absolut justificables en nom de la defensa de la Democràcia.
Tercer - Rebutjar i condemnar els atacs als drets fonamentals de la ciutadania, i en especial
a la llibertat d’expressió i els drets de reunió, opinió i manifestació.
Quart - Desaprovar i condemnar també, els actes vandàlics contra les seus d’entitats,
institucions i partits, perpetrats per intolerants que no respecten la llibertat d’opinió.
Cinquè - Sol·licitar que les reivindicacions dels legítims posicionaments polítics d’uns i altres,
es duguin a terme a la nostra vila, seguint les normes de convivència, respecte i civisme que
se’ns suposa i que recullen les nostres ordenances municipals respecte el tracte que han de
rebre el mobiliari i els elements urbans, així com les façanes de les comunitats de propietaris i
dels establiments comercials.
Sisè - Fer una crida a la serenitat i a la calma a les principals entitats i associacions de la
societat civil catalana que tan promouen la celebració del referèndum i la independència de
Catalunya com aquelles que s’hi oposen de manera frontal.
Setè - Reclamar a totes les entitats que agrupen als municipis i comarques catalanes una
aposta per l’acció conjunta del món local en la desactivació de la situació greu que viu
Catalunya i que ha tingut com a conseqüència l’atac personal contra alguns alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores
Vuitè - Per últim, reclamar que es posi fi a aquesta situació de ruptura social i política i
s’enceti immediatament un diàleg, mitjançant el qual es posi en marxa una negociació entre
totes les forces polítiques per assolir un pacte consensuat el qual pugui permetre ser ratificat
amb totes les garanties jurídiques, per tota la ciutadania espanyola i catalana.
Novè - Traslladar aquests acords al Presidente del Gobierno de España, al President del
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya i a les entitats Òmnium Cultural, ANC, Súmate i Sociedad Civil
Catalana.”

