Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Ple ordinari
30 de gener de 2018

10.3. Moció contra la repressió i la persecució per motius ideològics portada a terme per
membres del govern municipal.
El passat ple de novembre el grup municipal d'Um9 -Cup va presentar una moció que amb el
mateix títol pretenia denunciar la repressió que des de l’equip de govern, especialment dos
regidors d'aquest, estaven portant a terme contra 4 persones del municipi per la seva activitat
política i social. Aquesta moció condemnava aquesta deriva autoritària de membres del govern
municipal del PSC com a part d'una estratègia repressiva contra els moviments socials i les
persones mobilitzades, contextualitzades en la repressió generalitzada que el moviment
independentista ha estat patint els darrers mesos en la causa general que l'estat espanyol esta
portant a terme a Catalunya.
La moció demanava en concret la retirada de les denuncies que s'havien presentat contra
aquestes quatre persones arrel d'una concentració de denuncia de la violència exercida per les
forces i cossos policials a tot el país el passat 1 d'octubre durant la celebració del Referèndum d'
Autodeterminació de Catalunya. A més proposava al Ple la reprovació dels dos regidors per
considerar que la seva actuació era inacceptable i posava en qüestió la seva continuïtat com a
representants de la població. Per Um9-Cup les denúncies es basaven en un seguit de falsedats
i exageracions que tenien per objectiu la persecució per motiu ideològics, encaminada a atemorir
i reprimir la ciutadania del municipi disposada a mobilitzar-se i protestar amb mètodes
absolutament pacífics i democràtics. Així mateix proposava l'abandonament de qualsevol intent
de judicialítzació de la política i l'aposta com a representants públics per la mediació i el diàleg
amb la ciutadania.
Durant el debat de la moció en el Ple alguns grups municipals van demanar la retirada de la
moció per assumir un compromís d'apostar per una solució al conflicte mitjançant la mediació.
En aquest sentit, els grups també es van expressar en la demanda al govern de retirar les
denuncies com a pas indispensable per una sortida acordada. Donat que des del nostre grup
vam interpretar que hi havia un compromís, que també implicava el govern, vam accedir a la
demanda de retirar la moció.
Tot i que les denúncies no van ser retirades i les citacions per al judici segueixen vigents, els
denunciats han participat en el procés de mediació que es va proposar amb la voluntat i
predisposició d'arribar a un acord satisfactori per totes les parts. Però han trobat en els
denunciants una voluntat d'escarni i humiliació cap als denunciats, amb l'objectiu de seguir
utilitzant la seva posició de poder per perseguir qualsevol que no accepti o combregui amb els
seus postulats, en una persecució per motius polítics i ideològics, que no té cap fonament ni
explicació.
Creiem que des de l'oposició no podem acceptar aquesta deriva del govern municipal, que
s'aprofita de la campanya repressiva que tots els poders de l'estat estan duent de forma
antidemocràtica contra el moviment independentista, i contra qualsevol que estigui disposat a
transformar la realitat, posant en qüestió les llibertats fonamentals i els drets polítics i socials a
Catalunya. Rebutgem enèrgicament que membres del govern de I'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes mantinguin aquesta actitud repressiva i indigne envers ets 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 novament la reprovació del regidor Fran Perona,
així com la retirada de tetes 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
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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 a
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:
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Primer. Rebutjar enèrgicament la voluntat del govern del PSC de reprimir a la població i de
realitzar una persecució per motius ideològics i polítics. Demanar que es retirin les denuncies
presentades i s'abandoni la via judicial per resoldre els conflictes polítics i ciutadans.
Segon. Reprovar al regidor FRANCISCO JAVIER PERONA JIMENEZ per sotmetre a ciutadans
als que hauria de representar 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 per la
resolució dels 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, els quals entenem que han perdut la legitimitat
per seguir exercint els seus càrrecs.
Sant Pere de Ribes, gener del 2018
Explica la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.

El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per dotze vots a favor: Quatre del PDeCAT-VIA,
Quatre d’UM9-CUP, 3 FEM POBLE i 1 ERC. Voten en contra els set regidors del PSC-CP i els
dos del PPC.

Es fa una aturada a les 23:10h i es reprèn la sessió a les 23:20h

