Ple ordinari
18 de maig de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

12.3.Moció Construïm en suport a l’alcaldessa de Cubelles i a tots els càrrecs
electes encausats pel suport institucional a l’Associació de municipis per la
independència.
Els darrers dies hem pogut veure com la repressió de l’Estat no cessa en la seva lluita
contra el moviment independentista i mitjançant els tribunals espanyols, amb
mecanismes poc democràtics, procuren escapçar la llibertat d’expressió i de
pensament polític que recullen els drets fonamentals.
Cap institució en queda al marge, ni tan sols el món local, on també arriba aquesta
persecució. Dia rere dia apareixen noves accions contra alcaldes i alcaldesses que
son citats pels tribunals per tal de retre comptes sobre quina és la seva vinculació amb
el moviment independentista, un moviment que cal recordar, es basa en la democràcia
i porta la pau per bandera.
En els darrers dies vam tenir coneixement d’una querella contra la Rosa Fonoll,
alcaldessa de la localitat veïna de Cubelles, per un presumpte delicte de prevaricació i
malversació de cabdals públics, arrel del pagament de la quota que l’Ajuntament de
Cubelles aporta a l’Associació de Municipis per la Independència.
No és la el primer embat contra tot allò que sona a independència i dret a
l’autodeterminació i de ben segur que no serà el darrer, per això, volem donar el suport
des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’Alcaldessa Rosa Fonoll, i a tots aquells
electes que s’han trobat davant la justícia per defensar un legítim anhel de llibertat que
compta amb tant i tant suport de la societat catalana.
Escalf i recolzament a aquells i aquelles electes que incansables treballen per fer un
país independent dins l’Associació de Municipis per la Independència, perquè des del
món local, és cabdal que es defensi sempre i per sobre de tot la democràcia i el dret a
que la societat decideixi sobre el seu futur de forma legítima.
Defensa la moció el regidor, Sr. Albert Bonet Huete.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda denegar la moció per
tretze vots a favor: Dotze del PSC-CP i un de Ciutadans. Voten a favor els quatre
regidors presents de Construïm, els dos regidors no adscrits i el regidor de Fem PobleECG.
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