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15.8.- Moció presentada per UM9-CUP, contra la repressió i la persecució per motius
ideològics portada a terme per membres del govern municipal.
El passat dia 2 d'octubre es van produir concentracions de ciutadans davant deis Ajuntaments.
amb motiu de la violència exercida pels cossos de repressió policial de l'Estat espanyol contra
població civil durant la celebració del Referèndum d'Autodeterminació de 1'1 d'octubre. Aquesta
concentració va ser convocada espontàniament per la gent que havia quedat esgarrifada per les
brutats imatges de violència desproporcionada exercida contra persones que no feien res més
que exercir pacíficament el seu dret de reunió i manifestació.
A Ribes, el Partit Socialista va voler instrumentalitzar i apropiar-se de la reivindicació ciutadana,
i amb el seu afany de protagonisme característic els regidors Fran Perona i Josep Moya van sortir
davant de Can Puig amb un discurs preparat a dir unes paraules davant de la gent allà reunida.
Aquesta mateixa gent de forma pacífica no va permetre que els regidors fessin el discurs, perquè
tenien i tenim encara tots present el paper que el se•u partit va jugar en relació al referèndum de
l'1 d'octubre: negar-lo, impedir-lo, criminalitzar-lo, i justificar la repressió policial.
Davant d'aquesta situació d'impossibilitat de llegir el discurs que s'havia preparat, el regidor
Perona, amb l'orgull ferit i amb la complicitat del seu company de govern, va decidir buscar la
manera de castigar la gent que s'havia concentrat aquell dia davant 1'Ajuntament, la gent que ell
mateix representa com a servidor públic. I ho va fer de la manera més dura que va trobar,
presentant una denúncia criminal contra els pocs que va poder identificar, en un clar exemple de
repressió política i persecució ideològica. Persones vinculades i actives en els moviments i
organitzacions sobiranistes del municipi. I no per amenaces, per insults, per coaccions o per
qualsevol altre motiu que representi una agressió cap a la seva persona, sinó pel delicte lleude
falta de respecte a la autoritat, i aixo és molt greu. És molt greu perquè al acusar-los d'aquest
delicte admet que en cap moment el van agredir ni molt menys, i admet que si fos un ciutadà
normal ni tan sols hauria pogut presentar cap tipus de demanda. Menystenint la mediació en el
sentit que és d'esperar dels representants polítics quan tenen alguna diferencia amb els
ciutadans, optant per vies no judicials per resoldre els conflictes, com per exemple el diàleg o la
mediació ciutadana.
Però ells, al ser regidors, s'aprofiten del seu caràcter d'autoritat per llançar contra persones que
li van expressar el seu rebuig (no oblidem que el dia abans s'havia produït un dels episodis
repressius més greus que ha viscut Catalunya des de la transició) una denúncia, fent que pesi
sobre elles estar sota un procediment penal que pot comportar multes per valor de més de 1000€
a cada una. Això es propi de règims autoritaris que no accepten cap interpel·lació i que castiguen
amb la repressió i la persecució aquells que no combreguen amb els seus postulats.
No oblidem que a nivell municipal, tot això s'emmarca en un context de negativa reiterada del
govern municipal a debatre sobre la situació al país i bloquejar la presa de decisions i participació
de I' Ajuntament en aquest sentit impedint la més elemental expressió democràtica i les voluntats
majoritàries. Aquest també ha estat un motiu de protesta i mobilització ciutadana.
Des de la oposició no podem acceptar que membres del govern de I'Ajuntament de Sant Pere
de Ribes mantinguin aquesta actitud repressiva envers els seus propis ciutadans, als quals hauria
de protegir i no sotmetre a procediments judicials injustos i injustificats per capritxos personals.
Per això en aquesta moció demanem la reprovació deis regidors Fran Perona i Josep Moya, així
com la retirada de totes les denuncies.
Entenem que si el Ple acorda la reprovació, si bé no és vinculant legalment, aquests tenen
l'obligació moral de dimitir. Un regidor reprovat no pot seguir formant part de l’òrgan de govern
del plenari al que representa. Així, a més, ho entén també el seu partit a nivell de l'estat
espanyol, el PSOE, quan reprova ministres del PP i els hi exigeix que dimiteixin quan aquests
refusen fer-ho. No fer-ho significaria una falta de respecte al Ple i una anteposició dels interessos
personals als interessos del consistori.
Per tots aquests motius, el Ple de I' Ajuntament de Sant Pere de Ribes acorda:
Primer. Rebutjar enèrgicament la voluntat del govern del PSC de reprimir a la població i de
realitzar una persecució per motius ideologics i polítics. Demanar que es retirin les denuncies
presentades i s'abandoni la via judicial per resoldre els conflictes polítics i ciutadans.
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Segon. Reprovar al regidor FRANCISCO JAVIER PERONA JIMENEZ i al regidor JOSEP MOYA
IBAÑEZ per sotmetre a ciutadans als que representa a un procediment penal per haver
manifestat un desacord, emparant-se en la seva condició d'autoritat i menystenint les vies de
diàleg i mediació perla resolució deis conflictes amb la ciutadania.
Tercer. Instar a l'alcaldessa ABIGAIL GARRIDO TINTA a prendre les decisions pertinents per
donar resposta a la reprovació d'aquests regidors.
Marxen els tres membres de Fem Poble a les 2:35 h
Després d’un debat, s’acorda retirar la moció sempre i quan es retiri la denúncia i la presentació
d’un espai de mediació, i que això sigui acceptat per ambdues parts.
Tornen els tres membres de Fem Poble a les 2:45h

