
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 14/04/2016, primera convocatòria, ha pres, amb 
els vots favorables dels grups municipals ERC, CIU, CUP i Grup MIXT i amb els vots en contra dels grups 
PSC i PP, i a proposta del grup municipal MIXT, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de 
l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 

“MOCIÓ PER DONAR SUPORT I ENCORATJAR ALS AJUNTAMENTS DE CELRÀ, DE VERGES, DE 

MIERES I DE VILADAMAT, A L'ALCALDESSA DE BERGA, MONTSE VENTURÓS, I AL REGIDOR DE 
VIC, JOAN COMA ROURA, EN LA SEVA RESISTÈNCIA A LES IMPOSICIONS INJUSTES I IL·LEGALS 
DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA. 
 
En el Ple del 12 de novembre del 2015 l'Ajuntament d'Arenys de Munt va aprovar per majoria d’11 vots a 
favor i 2 en contra una moció per adoptar mesures de desconnexió democràtica i obertura d’un procés 
constituent no subordinat a l’Estat espanyol. En aquesta moció donàvem suport a la resolució del 
Parlament de Catalunya del 9 de novembre del 2015 i ens hi adheríem.   
 
També aprovàvem iniciar el procés de desconnexió democràtica, sostinguda i pacífica, amb l’Estat 
espanyol, per fer efectiva la creació de l’Estat català independent en forma de república i declaràvem que 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt se supeditarà  a la legalitat que emani del Parlament de Catalunya, facilitant 
l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora, 
en aquest procés de desconnexió democràtica amb l'Estat espanyol. 
 
Aquest mateix suport que va realitzar l'Ajuntament d'Arenys de Munt, també l'han realitzat 280 institucions 
de representació local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) a través dels seus plens. En el que 
representa l'expressió lliure de la voluntat política dels representants electes de milers de catalans. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han iniciat una 
persecució, totalment desproporcionada i indigna, contra ajuntaments catalans i els seus regidors.  
 
A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, totalment desmesurada, ratllant la il·legalitat, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea 
Nacional Catalana.  
 
Però més enllà de manifestos de suport i discursos criticant aquest abús i injustícia democràtica -que s'han 
de fer i que compartim plenament-, hauríem de valorar i recolzar l'actitud valenta d'aquells càrrecs electes 
que responen aquest atac contra la llibertat d'expressió i contra l'opinió i l'acció política, legitimada a les 
urnes, prenent la decisió de desobeir els requeriments de la justícia espanyola quan aquesta persegueix 
de forma totalment desproporcionada, indigna i obsessiva les idees polítiques, amb la voluntat de reprimir-
les, fet que impedeix un mínim funcionament democràtic que respecti la llibertat dels ciutadans, 
independentment de les seves idees i pensament polític.  
 
És en aquest sentit que alguns ajuntaments ja s'han manifestat de forma unànime en la intenció d'aquest 
desobedientment -l'Ajuntament de Celrà, Verges, Mieres i Viladamat - i dos càrrecs electes -l'Alcaldessa de 
Berga, Montse Venturós, que ha estat citada ha declarar per haver fet cas omís als requeriments de retirar 
l’estelada del balcó de l’Ajuntament, negant-se a entrar al jutjat i a declarar; i el regidor de Vic, Joan Coma 
Roura, investigat per delicte d’incitació a la sedició per les seves paraules en el Ple municipal del 9 de 
desembre passat. És la primera vegada des que va començar l’anomenada transició que un càrrec electe 
és investigat per aquest delicte. 
Es pretén jutjar la voluntat de tot un poble i ho hem d'entendre com una mostra més de les agressions de 
l’Estat espanyol contra el poble català. 
 
És per donar suport a aquests càrrecs electes resistents, i a tots els que s'hi puguin afegir, en la defensa 
de la democràcia legitimada a les urnes i en contra d'una justícia polititzada injusta i desproporcionada 
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_____ 

que, des del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 
sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratifiquem el nostre suport i la nostra adhesió a la declaració 1/XI del Parlament de Catalunya i, 
en compliment de la mateixa i davant les actuacions de l'Estat, a través del Tribunal Constitucional, 
l'Audiència Nacional i la Fiscalia, reiterem la nostra ferma voluntat de seguir portant a terme les actuacions 
necessàries aprovades per aquest Ple per assolir i culminar democràticament la independència de 
Catalunya. 
 
Segon.- Donem suport i encoratgem als Ajuntaments de Celrà, Verges, Mieres i de Viladamat, a 
l'Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i al regidor de Vic, Joan Coma Roura, en la seva resistència a les 
imposicions injustes i desmesurades contra la voluntat popular que representen, expressada a les urnes.  
 
Tercer.- Denunciem, públicament, la manca de separació dels poders executiu, legislatiu i judicial, així com 
l’obsessió, l’abús i la desproporcionalitat amb què actua el Govern espanyol, sota l’escut dels tribunals, 
portant a judici unes idees i volent reprimir-les de forma excessiva i il·legítima, impedint el respecte a la 
llibertat dels ciutadans, independentment de les seves idees i pensament polític.  
 
Quart.- Expressem i reiterem el nostre màxim suport a tots els càrrecs electes i ajuntaments investigats i 
criminalitzats per haver mostrat el seu suport a la declaració 1/XI del 9N. 
 
Cinquè.- Encoratgem els i les càrrecs electes a seguir resistint a les reclamacions judicials injustes de les 
institucions espanyoles.  
 
Sisè.- Exigim que cessi immediatament la persecució que estan rebent els càrrecs públics, entitats i les 
institucions catalanes pel sol fet de promoure pacíficament el dret d’autodeterminació del poble de 
Catalunya, reconegut pels Tractats Internacionals. 
 
Setè.- Defensem el dret a la lliure associació pacífica, com és el cas de les nostres entitats (AMI, ACM, 
ANC i ÒC), totes legalment constituïdes i amb unes finalitats clares i transparents determinades en els 
nostres Estatuts. 
 
Vuitè.- Expressem el nostre més ampli suport, en tant que dipositaris de la voluntat popular arenyenca, a 
les iniciatives que des de la societat civil organitzada es desenvolupin per tal d'avançar en un procés pre-
constituent. 
 
Novè.- Comunicar aquests acords als Ajuntaments de Celrà, de Verges, de Mieres i de Viladamat, a 
l'Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i al regidor de Vic, Joan Coma Roura, a l'AMI, a l'ACM, a l'ANC, a 
Òmnium Cultural, al Consell Comarcal, a la Diputació de Barcelona, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, a tots grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a 
l'Audiència Nacional, a la Fiscalia i a la Delegació del Govern d'Espanya a Catalunya” 

 
 
  


