Ple ordinari
28 de novembre de 2017

15.1.- Moció que presenta el Grup municipal PSC-CP, sobre la convocatòria de noves
eleccions al parlament de Catalunya el 21 de desembre i crida al diàleg i l’entesa entre
institucions.
Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d'aquest consistori ha estat i és el de vetllar pel
nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per la
millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris.
Atès que, la política de la divisió i dels blocs identitaris, és extremadament nociva en qualsevol
àmbit, però especialment contraproduent en la política municipal, perquè és aquí on es prenen
decisions de més proximitat decisòria, i on el seu debat en cap cas és competència dels
ajuntaments, ni ha de ser mai el seu camp de batalla.
Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes
transversals entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme
polític ha possibilitat anys d'entesa i treball conjunt per a la nostra conciutadania.
Atès que, la majoria de la ciutadania del nostre municipi, i de Catalunya demana una convocatòria
d'eleccions al Parlament de Catalunya com a la solució més encertada, realista, eficaç i
democràtica dins el nostre marc legal, per després poder dialogar, negociar, i assolir pactes
institucionals.
És per tot això, que el grup municipal signant, proposa al Ple l'adopció deis següents acords:
PRIMER.- Fer una crida a tota la ciutadania del nostre municipi a participar a la convocatòria
d'eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, amb plenes garanties i en plena
llibertat, sense exclusions de cap mena, pugui decidir entre les diferents propostes presentades
i contrastades, quin ha de ser el futur polític de Catalunya per a la propera legislatura.
SEGON.- Instar a tots els partits polítics i entitats del nostre municipi a veure la convocatòria
electoral del 21 de desembre com a una oportunitat per obrir una nova etapa, amb un escenari
d'entesa al voltant del qual articular espais de diàleg i trobada que, de manera efectiva, ajudin a
millorar l'autogovern de Catalunya, recuperar la convivència i impulsar dinàmiques de reforma
política per una Espanya millor.
TERCER.- Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al
Govern de l'Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a la
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya.
Surten els regidors, Sr. Alejandro Conde Poveda i Adrià Solà Garcia i tornen a entrar uns
minuts més tard.
Es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda denegar la moció per dotze vots a
favor: Quatre del PDeCAT-VIA, quatre de UM9-CUP, tres de Fem Poble i un d’ERC. Voten a
favor els set regidors del Partit Socialista de Catalunya i dos del Partit Popular Català.

