ACTA 09/2020 DEL PLE EXTRAORDINÀRI I URGENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier
Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
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 14:00 hores del dia 30 de setembre de 2020, amb tots els seus
membres a la comarca del Baix Ebre, 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 29 de setembre de 2020, sota el següent ordre del dia:
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PUNT 1r.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
President de la Generalitat de Catalunya.

Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària 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.
El President manifesta que els membres dels grups comarcals d’ERC, Junts, PSC i
Movem Terres de l’Ebre, li han comunicat la renúncia a la indemnització corresponent
per aquesta sessió.
PUNT 1r.- Moció de Rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
President de la Generalitat de Catalunya..
Presenta el punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que
diu votarà en contra de la moció ja que hi ha punts en els que no esta d’acord, i
afegeix que s’ha de pensar amb més sensibilitat amb aquella gent que com ell se sent
molt catalana i espanyola. I afegeix que si el President Torra hagués retirat la pancarta
un dia abans no haguéssim arribat on hem arribat.
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu votaran a favor de la moció presentada, ja que consideren que la
inhabilitació del President Torra per penjar una pancarta es totalment
desproporcionada i afegeix que la cúpula judicial espanyola esta polititzada per la
dreta espanyola. Recorda que avui mateix la UE a demanat que es renovi la cúpula
judicial espanyola. Per finalitzar diu que hi ha punts de la moció que els hagués
agradat matizar.
En tercer lloc intervé la Sra, Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu Una
vegada llegida la moció, amb deteniment, diríem que més aviat que una moció de
rebuig a la sentència és ja un inici de propaganda electoral dels partits
independentistes.
Des de PSC- Candidatura de Progrés creiem que ningú pot considerar que està per
damunt del que diu la justícia. Malgrat tot, considerem desproporcionada aquesta
sentència com també vam considerar, en el seu moment, desproporcionades les
actuacions del President de la Generalitat creient-se que està per damunt del bé i del
mal. No és Deu.
Estem convençudes i convençut que aquesta mesura no ajuda a un bon clima polític
però també hem de tenir en compte que les institucions no pertanyen a ningú. Són del
poble i així s'ho han d'aplicar també vostès.
Sembla que, això ja els va bé a tots, incapaços de resoldre la situació que viu
Catalunya i una de les crisis més importants de la seva història. La provocació ha estat
constant. Les institucions no pertanyen a ningú, a vostès tampoc.
El que no podem fer i no farem és participar en cap campanya política de
determinades formacions.
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El President Torra ha supeditat la Presidència al seu activisme. No ha tingut alçada de
mires què és el que es necessita per ser President de la Generalitat! Ens ha deixat un
país sense rumb, un grapat de problemes, una molt mala gestió.
Ha estat incapaç de redirigir salut, educació, atenció a les persones vulnerables i un
llarg etc. Només ha tingut un objectiu- la República Catalana- sense adonar-se que
com a President de la Generalitat ha de defensar els interessos de totes les catalanes
i catalans sense distinció.
En un moment de vulnerabilitat el que calia era reforçar les institucions no afeblir les.
No estem a favor de la inhabilitació com hem dit abans. Nosaltres hi estem en contra,
no donarem mai suport a aquesta inhabilitació però tampoc podem donar suport a
aquesta moció que és pur partidisme. Possiblement o segurament és una mesura
desproporcionada però sí que estem en contra d'una moció que precisament és
contradiu amb el que diu.
El que hauríeu hagut de fer avui aquí és presentar una moció a l’alçada d’una institució
com és El Parlament de Catalunya, parlant més de la figura del President, de la figura
del Parlament, de la figura de La Generalitat.
El que veiem en aquesta moció és la voluntat de començar una campanya electoral.
En cap moment es parla de la institució en el seu Sí. No es parla de la institució des
d’una manera objectiva i de tots els catalans i catalanes.
Fixeu-se be en aquesta moció que heu presentat, No està a l’alçada del que
reclamava el moment històric per la defensa de la Generalitat de Catalunya i el seu
President o Presidenta.
Seguidament intervé el Sr. Curto, membre del grup comarcal de Junts, que diu que
votaran a favor de la moció. El Sr. Curto mostra la seva decepció en la justícia
espanyola, que una vegada més utilitza els seus mecanismes per reprimir
l’independentisme i la llibertat d’expressió. Han inhabilitat un President de la
Generalitat per una pancarta que expressa el sentit majoritari de Catalunya, i afegeix
que només ha de ser el Parlament de Catalunya que té la sobirania de Catalunya per
tal de nomenar i cessar presidents.
El Sr. Curto afegeix que durant la campanya electoral altres han utilitzat institucions
per a us partidista i han imposat sancions econòmiques i no inhabilitat Presidents.
Unes actuacions judicials que estan totalment polititzades, com membres de la Junta
Electoral a sou de partits polítics, una justícia espanyola disposada a tot per tal de
mantenir la unitat d’Espanya.
Per finalitzar les intervencions, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal
d’ERC, que diu que votaran a favor de la moció presentada, ja que consideren que és
un atac directe a la primera institució del país, un atac al President Torra per exercir la
llibertat d’expressió, que se suma a un llarg historial de repressió d’un estat que
persegueix la democràcia i l’independentisme.
La Sra. Fabra, considera una temeritat desfer un govern al mig d’una pandèmia com
al que estem vivint, i considera que l’Estat espanyol vol posar un President que no pot
aconseguir a les urnes. Demana la força de les formacions polítiques per fer un
govern forn per defensar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya i que lluiti
per solucionar els problemes del dia a dia dels seus ciutadans.
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Per finalitzar, la Sra. Fabra, diu que volen aconseguir la independència per fer un país
millor.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres presents aproven la proposta
següent:
El Consell Comarcal del Baix Ebre rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr.
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els
nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa
per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb els vots a
favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els dels 8 membres del grup
comarcal de Junts i els dos membres del grup comarcal de Movem, i amb els vots en
contra dels dos membres presents del grup comarcal del PSC i el del membre de
Ciutadans, el Ple del consell comarcal acorden manifestar el següent:
Primer. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis
bàsics d’aquest ordre social.
Segon. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
Tercer. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que, ens considera,
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a
nivell cultural, econòmic i social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més
enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern,
al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha
mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que
ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
Quart. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
Cinquè. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è.
President de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com aquest cas la Junta electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
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Sisè. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
Setè. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes
el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir,
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 14:30 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
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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