ACTA 11/2017 DEL PLE EXTRAORDINÀRI I URGENT DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS
President
Sr. Enric Roig Montagut

MEMBRES EXCUSATS

Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident segon
del Pino Homedes, Joaquin
Segarra Piñana, Joan
Tomàs Royo, Rafel

Consellers:
Bertomeu Río, Jose Emilio - Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart
Mas Sabaté, Josep – Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Merlos Borrull, Roser
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Serra Ventura, Carlos
Zapater Alifonso, Elisabet
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 08:00 hores del dia 25 d’octubre de 2017, a seu del Consell Comarcal,
es reuneixen sota la Presidència del Sr. Enric Roig Montagut, 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 de Presidència
de data 24 d’octubre de 2017, sota el següent ordre del dia:
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1r. Aprovació del caràcter urgent de la sessió
2n. Moció presentada per grups polítics comarcals per aturar la suspensió de l’autonomia
de Catalunya
3r. Moció presentada per grups polítics comarcals per exigir la llibertat dels presidents de
l’ANC i Omnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és
així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT 1r - Aprovació del caràcter urgent de la sessió.
El Sr. Enric Roig, 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 per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya.
Primer pren la paraula el Sr. Enric Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, diu que a
Catalunya estem vivint uns moments històrics, i per aquest motiu s’ha de fer front a
l’aplicació de l’article 155 que vol imposar el govern de l’estat espanyola, i tirar endavant el
mandat democràtic sorgit de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i del
referèndum de l’1 d’octubre.
Afegeix el Sr. Adell, què l’aplicació d’aquest article 155 de la Constitució espanyola ens fa
veure que realment no vivim a un estat democràtic com ens pensàvem. Amb aquest moció
volem manifestar dues coses, la primera que donem suport al Govern català i l’altra la
condemna a la violència exercida per les forces policials el passat 1 d’octubre.
En segon lloc el senyor Kilian Franch llegeix el següent:
“Dissabte passat vam poder viure l’inici del primer atac patit al país des de la dictadura. El
PP, el PSOE i Ciutadans davant d’un problema polític basen la seva resposta en
suspendre les institucions catalanes, en suspendre el govern, en buidar de competències
el Parlament, en definitiva en voler anul·lar la democràcia a Catalunya i també matant-la a
l’Estat espanyol.
Estem davant d’un atac a la democràcia i des del Consell Comarcal del Baix Ebre i dels
diferents ajuntaments que representem no podem quedar callats i en primer lloc
reivindiquem el país que tenim i la seva gent perquè no arribem aquí perquè sí, arribem
aquí fruit d’un procés llarg, que arranca amb un Estatut, que aprova el Parlament i
referenda el poble de Catalunya i per una amplia majoria.
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Després el partit socialista el retalla, recordem el dirigent socialista que manifestava que li
havien passat el ‘cepillo’ i també el Partit Popular recollint signatures per anar en contra
d’aquest Estatut i portant-lo al tribunal constitucional, aquest obeint el govern de l’Estat
sentenciant l’estatut i suspenent totes aquelles lleis aprovades pel Parlament de Catalunya
seu de la voluntat del poble català, fet que va suposar al 2010 l’inici de la reivindicació dels
nostres drets.
Al llarg d’aquests anys hem demanat, hem reclamat els nostres recursos, les nostres
tradicions, la nostra llengua davant dels atacs cada vegada més forts d’un estat més
repressiu que ens volia súbdits. Hem defensat l’escola catalana i la defensem, una escola
que no adoctrina, que és inclusiva i que el que ensenya és el català i el castellà i que
demostra un resultats excel·lents.
I vam demanar a l’estat que ens donés la competència per poder votar i l’Estat ens va dir
que no. El president Mas ara fa 3 anys va fer possible aquell 9N i va fer possible que
pugéssim votar i per això avui, tenen una multa de 5 milions d’euros, tant ell com la
consellera Rigau, com la vice-presidenta Ortega, com també el company Jaume Domingo,
director del DOGC, entre altra gent.
Ara fa 2 anys vam tindre unes eleccions, i d’allí, els catalans i les catalanes vam decidir
donar una àmplia majoria a un Parlament independentista, un govern independentista, que
va sortir fruit d’aquelles eleccions, presidit pel President Puigdemont amb la voluntat de
caminar cap a un nou estat, creant totes les estructures que ens permetin ser, mantenir i
disposar de més autogovern.
Volem viure amb els nostres recursos, volem tindre oportunitats, volem ser i no ens deixen.
Vam seguir demanant votar, vam seguir demanant poder fer aquest referèndum i vam fer
des del Parlament de Catalunya unes lleis aprovades per una àmplia majoria, 72 diputats,
que ens permetien poder votar. I per això molts alcaldes van haver d’anar a fiscalia
simplement per fer possible poder votar. I tot i les amenaces de l’Estat, i tot i les amenaces
que vam patir, el passat dia 1 d’octubre vam poder votar. La gent del país va fer una
resposta totalment cívica, no va tindre temor i va aguantar, tot i els cops. Vam viure en
tristesa i ràbia el que es va viure a molts pobles del país, especialment a Roquetes i a Sant
Carles de la Ràpita, i tot això només per votar, per poder posar unes paperetes a unes
urnes. I van contestar en violència.
Per això avui, condemnem aquesta vulneració dels drets fonamentals amb la repressió de
l’Estat i amb la complicitat del Partit Socialista i Ciutadans.
I avui fa 9 dies van empresonar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, avui serà la 10a nit que
passen a la presó, simplement per defensar les seves idees, i per tant des del nostre grup
els donem tot el suport i els diem que no estan sols.
Tot això té uns culpables amb noms i cognoms que són el Partit Popular, però també el
Partit Socialista i també Ciutadans. I avui no s’hi valen mitges tintes, no s’hi val
l’equidistància. Avui s’està en la democràcia o s’està amb el Partit Popular i el Partit
Socialista sent còmplice de tot el que ha succeït al país.
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Per això des del grup del Partit Demòcrata donem suport a aquesta moció presentada per
l’AMI i l’ACM, que és la principal associació municipalista del país, i donem suport al nostre
govern presidit pel President Puigdemont, també al Parlament de Catalunya, per tal que
faci efectiu el resultat del passat 1 d’octubre, el que la gent va votar a tots els pobles i
ciutats del país, i també instem al govern de l’Estat i als partits que li donen suport,
especialment a aquell PSOE, que abans es deia PSC, que actuï aturant l’aplicació del 155,
la suspensió de l’autogovern de Catalunya.
Ens hi va la nostra manera de ser, la nostra supervivència i volem continuar essent lliures,
viure en democràcia i volem en definitiva una Catalunya que sigui un estat, tal i com vam
decidir el passat 1 d’octubre.
I tot això senyors, tot això també depèn de vostès, del PSC o PSOE, siguin valents i facin
un pas al costat com molts dels vostres companys ja ho han fet i sumeu a la llibertat del
que és i encara pot ser més, un dels millors països d'Europa, Catalunya.”
En tercer lloc intervé el Sr. Jordi Jordan del grup d’Entesa, on diu que el seu grup sempre
ha estat a favor de les institucions de Catalunya i mai a favor de la supressió d’aquestes ni
de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, l’aplicació d’aquest article afegeix
Jordan que es només busca la humiliació del poble de Catalunya.
Continua la seva intervenció afegint que es una decisió presa pel Govern del Sr. Rajoy,
amb el suport de C’s i PSOE, cosa que demostra que aquesta gent no aposten pel diàleg
tant necessari en aquests moments.
El seu grup no només esta a favor de desactivar l’aplicació de l’article 155, sinó també de
l’alliberament dels Jordis, intervenció dels comptes de la Generalitat, i la retirada de tots els
agents de la Policia Nacional i la Guardia Civil destinats a Catalunya per reprimir al poble
de Catalunya.
Afegeix que no està d’acord amb el primer punt de la moció, ja que al nostre grup hi ha
diverses opinions sobre aquest fet, ni del suport al Govern de la Generalitat, ni de
l’aplicació de la llei de transitorietat ni menys de la unilateralitat.
El Sr. José Emilio Bertomeu, en el seu torn de paraula, diu que no pot afegir res del que ja
han dit, i demana al sr, President que aquest punt es voti de forma nominal.
Després d’aquest debat procedeix la votació del punt.
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
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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 tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals de CiU
i ERC, amb els vots particulars a favor de Josep Codorniu Suñer (CiU), Lluís Espinach
Pegueroles (CiU), Alfredo Ferré Fandós (CiU), Kilian Franch Arques (CiU), Joan Pere
Gómez Comes (CiU), Carlos Serra Ventura (CiU), Elisabet Zapater Alifonso (CiU), Sandra
Zaragoza Vallés (CiU), Ferran Cid Martí (ERC), Roger Aviño Martí (ERC), Enric Adell
Moragrega (ERC), Francesc Gas Ferré (ERC), Josep Antoni Navarro Serra (ERC), Maria
Teresa Puell García (ERC), José Emilio Bertomeu Río (PSC), Josep Mas Sabaté (PSC),
Ramon Brull Melich (PSC) i Jordi Jordan Farnós (Entesa), i amb les abstencions de Enric
Roig Montagut (PSC) i de Roser Merlos Borrull (PSC), el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
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.
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PUNT 3R.- Moció presentada per grups polítics comarcals per exigir la llibertat dels
presidents de l’ANC i Omnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
El Sr. Adell en primer lloc si la moció que hem debatut abans era preocupant aquesta d’ara
ho és molt més, es molt greu que a l’any 2017 a l’estat espanyola que hagi dos presos
polítics, cosa que demostra la malalta democràcia que pateix aquest estat, i encara més
amb el beneplàcit de la Unió Europea.
Afegeix el Sr. Adell, que es una mostra molt clara de que a l’estat espanyola no hi ha
separació de poders, com podem veure aquests dies amb les actuacions de la fiscalia i del
Tribunal Suprem.
Per acabar el Sr. Adell demana l’alliberament dels dos Jordis, i desitja viure en un país
lliure.
En el seu torn el Sr. Franch, sol·licita que intervingué el Sr. Joan Pere Gómez en nom del
seu grup comarcal, però afegeix que agraeix al Sr. President que permeti fer aquest Ple
extraordinari per debatre aquestes mocions.
El Sr. Joan Pere Gómez en el seu torn de paraula demana fer una reflexió a la gent que
avui d’abstingut en la moció anterior, i per fer reflexionar vol dir unes paraules de l’escriptor
Marti Niemöller, que diu:
“Quan els nazis van venir a buscar els comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista,
Quan van empresonar els socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,
Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,
Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,
Quan van venir a buscar-me,
no hi havia ningú més que pogueren protestar.”
Avui estem vivint uns instants molt similars, i diu a tots aquests que us heu abstingut es
que aquesta gent no van en contra dels drets i llibertats dels independentistes, sinó tots
nosaltres, que aquesta gent va encontra de tots aquells que posen en dubte el seu règim,
un règim totalitari, centralista i catalanòfob.
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Fa una crida als companys d’ERC per tal de que tots es deixin de partidismes i sumin
forces per governar al país i fer efectiu el mandat democràtic sorgit de les urnes.
El Sr. Jordan en el seu torn de paraula, diu que el seu grup mostra el total suport al
contingut d’aquesta moció, tal i com ha dit a la moció anterior demanen la llibertat
immediata dels Jordis així com l’arxiu d’aquesta causa.
Afegeix que aquestes fets demostren que vulneren els drets i llibertats bàsiques que
recullen tots els tractants internacionals, i què vulneren la separació de poders a l’estat
espanyol.
Per acabar el Sr. José Emilio Bertomeu en nom del grup comarcal del PSC, demana
respecte per tots i totes les membres del plenari, som molta gent que pensem i fem de
forma diferent, i per damunt de tots ens hem de respectar la opinió de tots i de totes en
aquests moments tant difícils.
Després del debat sobre la moció s’acorda el següent:

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa
en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals de CiU
i ERC, amb els vots particulars a favor de Josep Codorniu Suñer (CiU), Lluís Espinach
Pegueroles (CiU), Alfredo Ferré Fandós (CiU), Kilian Franch Arques (CiU), Joan Pere
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Gómez Comes (CiU), Carlos Serra Ventura (CiU), Elisabet Zapater Alifonso (CiU), Sandra
Zaragoza Vallés (CiU), Ferran Cid Martí (ERC), Roger Aviño Martí (ERC), Enric Adell
Moragrega (ERC), Francesc Gas Ferré (ERC), Josep Antoni Navarro Serra (ERC), Maria
Teresa Puell García (ERC), José Emilio Bertomeu Río (PSC), Josep Mas Sabaté (PSC),
Ramon Brull Melich (PSC), Roser Merlos Borrull (PSC), i Jordi Jordan Farnós (Entesa), i
amb les abstencions de Enric Roig Montagut (PSC), el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 08:45 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
El President,
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