Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 19 d’octubre de
2017, aprovà, per majoria absoluta, 15 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ,
CUP-PA i ICV-EUiA-E) i 3 vots en contra (PSC-CP i PP), la declaració institucional
següent:
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la
repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg
polític
Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el govern de
l’Estat Espanyol, principalment per l'actitud de bloqueig del govern del PP davant la
demanda majoritària dels catalans i catalanes de decidir l'estatus de Catalunya en un
referèndum.
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'Estat espanyol és un afer polític,
que requereix del diàleg i la negociació per a cercar una via de solució i que,
ineludiblement, ha de passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar la
seva opinió i decidir el seu futur a través d'un referèndum. Aquesta és una base
irrenunciable de la democràcia i és el que, des de fa ja massa anys, la societat catalana
reclama de forma molt majoritària.
Lluny d'avançar en aquest sentit, fa anys que l'Estat espanyol obvia les propostes i la
reivindicació legítima que s’han plantejat des de Catalunya. Tot al contrari, els moviments
i actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat majoritària de la
societat catalana en un retrocés que, amb la seva actitud repressora i allunyada de la
solució democràtica, fa el conflicte cada vegada més profund.
A les darreres setmanes, el govern de l'estat espanyol ha sobrepassat totes les línies
imaginables, actuant de forma inacceptable des d'un punt de vista democràtic, emprenent
un gravíssim atac a l'autonomia, les institucions i el poble de Catalunya, que lluny de
facilitar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, l'ha dut a un atzucac
que l'inhabilita com a govern democràtic per a la resolució de la situació.
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La citació a centenars d’alcaldes i alcaldesses a declarar, la detenció de càrrecs públics
catalans, la prohibició d'actes i campanyes polítiques, l'entrada de les forces de seguretat
en impremtes i en mitjans de comunicació, el segrest de revistes i la irrupció en
dependències del Govern són actuacions que estan destruint la convivència i les bases
constitutives de la democràcia, i que estan portant a Catalunya i a Espanya a una situació
d'excepcionalitat alarmant.
Les imatges de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el
diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, provocant
molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues policials contra
ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus d’avís que van provocar centenars de
persones ferides que es mobilitzàvem pacíficament en un exercici de llibertat d’expressió
democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del Partit Popular, de la seva
incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i regressiva contra els
drets i les llibertats.
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Denunciem i rebutgem aquest abús desproporcionat de la força contra la ciutadania que
pacíficament volia expressar el seu dret al vot en una mobilització que va estar presidida
per un compromís cívic, solidari i respectuós amb les manifestacions exterioritzades per
la ciutadania que acudia a exercir el seu dret al vot.
Les actuacions policials, per desallotjar violentament els milers de persones que s’havien
aplegat en els col·legis de Catalunya i per requisar el material per a la votació, són
absolutament inadmissibles i són una violació de drets civils i polítics. Hores d’ara són a
prop de 900 les persones ferides, algunes en estat greu i, en algun cas, afectades com a
conseqüència de l’ús de pilotes de goma, prohibides a Catalunya des de l’any 2014.
I si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences de la
Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de l’Estat, afirmant que
l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, demostren un immens grau de
cinisme que supera qualsevol límit ètic i els inhabilita per a governar.
Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la política,
el debat i la democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la ciutadania per
afrontar el futur, així com per defensar les llibertats, els drets fonamentals, l'autogovern i
la capacitat de Catalunya i de la seva ciutadania de decidir el seu futur i, per això, cridem
a la mobilització en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la democràcia,
l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
1. Reclamar la dimissió del president del Govern de l’Estat Espanyol, Mariano Rajoy,
per estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i Espanya.
2. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces
de seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es
manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot.
3. Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones ferides i el desig que es
recuperin ben aviat, alhora que manifestem que aquests fets mereixen una
resposta contundent.
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4. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan
sent investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir o de
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica amb empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la
participació política.
5. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que
amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un
diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per
buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte. Unes solucions que
permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum.

Codi de verificació electrònic: 33339c8d-ce04-462b-9569-19870db4d933

6. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la
repressió contra la seva pròpia ciutadania i a la promoció d’una mediació política
internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions
unilaterals.
7. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i
imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la
seva pròpia ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Drets Humans.
8. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i
diversitat, per a la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i
no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat
és la millor defensa de la democràcia.
9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia, impulsada per entitats,
sindicats i organitzacions de la societat civil catalana, per donar una resposta
unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els
drets fonamentals i el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur
polític i la democràcia.
10. Treballar per preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des
de la diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país.
11. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al
President del Parlament europeu, als grups parlamentaris del Congrés, Senat,
Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de
Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
26/10/2017
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
26/10/2017
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