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ACTA 12/2019 DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Faura Sanmartín, Xavier

Casals Vilaubí, Maria Jesús
Gómez Comes, Joan Pere

Arasa Pascual, Francesc

Pedret Ramos, Mercè

Aviño i Martí, Roger

Poy Martínez, David

Borràs i Vicente, Virginia

Roig Montagut, Enric

Caballé Pallarés, Joan Antonio
Fabra i Verge, Laura

NO ASSISTEIXEN

Forné i Ribé, Jordi

Castañeda Ramos, Sebastián

Garcia i Maigí, Ivan

ACTA DEL PLE

Gaseni i Blanch, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 16:30 hores del dia 14 d’octubre de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió extraordinària i urgent d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del
President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 14 d’octubre de 2019, sota
el següent ordre del dia:
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Jordan Farnós, Jordi

Número: 2019-0008 Data: 31/10/2019

Curto Castells, Andreu

PUNT 1r - Aprovació del caràcter urgent de la sessió.
El Sr. Xavier Faura, President del consell comarcal, exposa els motius d’aquesta
convocatòria extraordinària i urgent per celebrar el Ple comarcal, el qual tots els
consellers i conselleres presents ho aproven per unanimitat.
PUNT 2n- Moció presentada per grups polítics comarcals de resposta a la
sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per les persones preses
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
En primer lloc intervé el portaveu del grup comarcal Movem, el Sr. Jordan, que exposa
el següent:

Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa
de desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens
demana que posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar
solucions a l’actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre
els quals ha de pivotar la política catalana en els propers temps.
Evidentment, Des del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre donem suport a la
moció perquè compartim la indignació davant una sentència injusta que genera un
precedent inacceptable. Perquè Volem Expressar la més profunda solidaritat amb les
persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest
moment dur i injust pel que estan passant. Perquè pensem que cal promoure totes les
iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de
presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades, siguin les
que siguin, i que de manera efectiva ens permetin aconseguir la seua llibertat. Perquè
volem denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets
civils i polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació,
d’expressió, de lliure associació i de dissidència política. Perquè Reiterem el
compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la
judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i
dialogades. I perquè pensem que cal Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i
cerquin solucions polítiques inclusives que cohesionin el conjunt de la societat
catalana.
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La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al que
mai s’hauria d’haver arribat, ja que es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És
per això que, ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans
consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat
possible de les forces polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i
a la confrontació dins la societat catalana, generi una gran i el més àmplia possible
cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a l’estabilitat política que el
país necessita.

ACTA DEL PLE

Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell
Borràs amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.

Número: 2019-0008 Data: 31/10/2019

Avui és un dia trist i difícil per a molta gent. La sentencia del Tribunal Suprem al judici
als líders de la societat civil i representants polítics és una sentència que condemna a
Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep
Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.

Seguidament intervé la portaveu del grup comarcal de Junts, la Sra. Sandra Zaragoza,
que diu el següent:
Avui en el seu discurs institucional el Sr. Sanchez, President del Gobierno español,
deia :
“La sentencia de hoy demuestra que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”
Que els ho digui a aquestes 12 persones pacifiques que avui han estat condemnades,
persones que han actuat baix un moviment pacífic i democràtic, persones que han
exercit el seu compromís polític, un compromís que van adquirir amb el poble que els
va elegir, el poble que representen, el poble de Catalunya!

Nosaltres li demanem:
- Respecte pel dret a decidir el nostre futur!
- Respecte a la democràcia!
- Respecte a les nostres institucions!
- Respecte al poble de Catalunya!
Per descomptat ens adherim a la moció presentada per l’AMI i l’ANC i estarem al
costat dels nostres representants, injustament jutjats, fins que es faci justícia ! Fins que
el fet d’escoltar la veu del poble de Catalunya no sigue un delicte!
Finalment intervé la portaveu del grup comarcal d’ERC, la Sra. Fabra, que exposa el
següent:
Avui és un dia trist per molta gent, un dia que fins i tot les poques gotes d’aigua de
pluja també l’han assenyalat com a tal.
La sentència ha estat molt dura, sobretot per als principals líders polítics, injusta per a
tots ells, però si se’m permet dir-ho, encara més injusta per a la nostra veïna Carme
Forcadell, que la condemna només pel fet d’haver deixat votar una proposició de llei
presentada pels grups majoritaris de la Càmera.
Amb la condemna dels presos polítics l’estat espanyol ha escrit la seva sentència, ja
que no han buscat justícia, si no venjança, amb la causa general contra
l’independentisme, l’Estat comet un nou error històric que provocarà un ou terratrèmol
polític i social que accelerarà el procés d’alliberament de Catalunya.
Condemnen 11 persones perquè no poden condemnar tot un poble, no volen buscar
una solució sinó un escarment.
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Reivindiquem justícia i reclamen la llibertat immediata de tots els presos i preses
politiques que porten mes de 2 anys privats de llibertat, 2 anys de presó preventiva.
El Gobierno ens demana: “respeto, acatamiento y cumplimiento”.

ACTA DEL PLE

Aquestes persones han estat condemnades fruit d’una persecució política. Fruit d’una
injustícia flagrant per la qual es castiga a dirigents polítics i civils que van defensar de
forma (insisteixo) pacifica i democràtica, que la ciutadania catalana pogués exercir el
seu dret de decidir, el dret de vot.

Número: 2019-0008 Data: 31/10/2019

El nostre grup rebutja aquestes sentencies, per injustes i antidemocràtiques, i no, Sr.
Sanchez, en el Estado Español, no tots els ciutadans son iguals davant la llei”

Aquesta sentència no resolt res, la repressió només agreuja el conflicte polític. La
única solució possible serà de base democràtica, però no la judicial.
L’estat espanyol rebutja la política, tan sols vol imposar el seu criteri.
Condemnem l’independentisme, l’Estat fa de la repressió una eina política per
perseguir la dissidència i silenciar la voluntat democràtica de les catalanes i els
catalans.
Cada cop és més clar que la independència és la única solució possible per preservar
la democràcia, els drets civils i polítics. La independència és una necessitat per poder
viure en una societat més lliure, més justa i més democràtica. I avui, més que mai, la
independència és inevitable.

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.
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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.
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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.

ACTA DEL PLE

Després del debat entre els consellers i conselleres, es vota la proposta següent:

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 sentència, afecta
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les
persones que hi vivim.

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 reivindicarlo 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.
Setè. Mostrar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a totes les mobilitzacions
de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i
convidar
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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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2019-0008 Data: 31/10/2019

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada, i amb unanimitat dels 19
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:

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 la comarca del Baix Ebre, 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.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 17:20 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
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DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2019-0008 Data: 31/10/2019

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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