ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 8 DE JULIOL DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vuit de juliol de dos mil deu. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom dels
quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde President de la Corporació, sr.
JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sra. Sònia Martínez Juli.- sr. Josep M. Serra Vila.- sr.
Miquel Guri Boixader.- sra. - sr. Jaume Domènech Domènech.- sr. Jaume Ricart
Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA: sra. Raquel Fiol López..ACTUA DE SECRETARI ACCIDENTAL: el Tècnic d’Administració General de la
Corporació, en Josep Maria Soler Basco.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la sessió,
segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president declarà oberta la
sessió essent les 20 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi dels punts que formen part
de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE ELS
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CiU, ERC I PSC, EN
RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
L’ESTATUT DE CATALUNYA.
Prèviament a la lectura de la moció, el sr. Alcalde llegeix un manifest que textualment
diu:
“Els grups municipals de CIU, ERC I PSC hem decidit convocar un Ple Extraordinari
d’aquesta corporació per donar resposta a la sentència que ha suposat una retallada
considerable a la columna vertebral i als principals eixos de l’Estatut i ha suposat una
retallada al nostre horitzó nacional i d’autogovern. És molt important que Espanya, els
seus polítics i les seves institucions, vegin que som un poble que no es rendeix al
designi de 10 magistrats caducats, al servei d’un Estat centralista. Hem de fer sentir la
nostra veu i ensenyar la nostra força. La voluntat d’un poble expressada en
referèndum no es pot canviar en un despatx.
És per això que molts Ajuntaments ens revelem contra aquesta sentència que ha
posat en crisi el pacte constitucional i alhora ha marcat el límit del diàleg amb l’Estat.
Estem vivint un abans i un després en les relacions entre Catalunya i Espanya i posa
en evidència que l’encaix sembla impossible ara per ara. S’ha contradit la voluntat de
la sobirania del poble de Catalunya expressada en referèndum. Es una situació
insòlita. No trobarem exemples en països amb una democràcia consolidada, on un
tribunal polític modifiqui la sobirania popular expressada en referèndum democràtic.

Estic convençut que estem al final d’una etapa. Al final d’una manera de fer política i
d’una manera d’entendre les relacions entre Catalunya i Espanya. Acatem la
sentència, però no la compartim i advertim que les coses hauran de canviar. Com
Alcalde manifesto la meva voluntat, i penso expressar la dels meus companys que
hem signat la moció, de treballar intensament a la Jonquera i al País per recuperar la
voluntat de la majoria dels catalans i catalanes cap a l’exercici del dret a decidir. El
pacte l’han trencat. Ara la veu torna a estar a Catalunya. Dissabte començarà una
nova etapa. Aquesta moció és l’ inici del nostre Dret a Decidir. No l’hem de demanar a
ningú. Ningú ens l’ha de concedir. És el nostre Dret.”
Seguidament, es dóna lectura a la moció que presenten conjuntament al plenari els
portaveus dels grups polítics municipals de CiU, ERC i PSC, la qual textualment diu
així:
“El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, per amplíssima
majoria, el projecte de nou Estatut d’Autonomia. Aquell text, expressió unitària dels
anhels d’autogovern del nostre poble, va patir severes retallades en el seu tràmit al
Congrés dels Diputats de Madrid. Malgrat les retallades, una majoria de ciutadans va
votar que sí perquè va entendre que era millor aquell petit avenç que no quedar-nos
sense res.
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el
Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut, el que ha significat una
segona retallada greu i, en conseqüència, un xoc de legitimitats. D’una banda, suposa
una col·lisió amb la legitimitat del poble de Catalunya, que ja va expressar a les urnes
per referèndum el seu consentiment. D’altra banda, el fet que la sentència l’hagi emès
10 magistrats d’un alt tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta
deslegitimació.
Amb aquesta sentència s’ha alterat el contingut de l’Estatut i, a més a més, i de forma
no menys important, s’ha trencat el pacte que significava l’Estatut, entès com una eina
de regulació de les relacions entre Catalunya i l’estat espanyol. L’actual conjuntura
política mostra, d’aquesta manera, que estem en un final de cicle. El rebuig per part de
l’estat espanyol a la voluntat d’entesa per part de Catalunya ens empeny a avançar
cap a un estadi on s’exerceixi veritablement el dret a decidir.
Ara més que mai cal actuar amb serenitat però amb la màxima fermesa. Aquesta
sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de
Catalunya, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que parlin. Ens cal, doncs, una
resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius
com a país al llarg de la història.
Estem convençuts que davant d’aquest xoc de legitimitats i, en aquests moments
decisius, totes les forces del catalanisme serem capaços de donar una resposta
unitària, serena i contundent d’acord amb el que el poble de Catalunya demana.
Per tots aquests motius, proposem al ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya.

2. Constatar que aquesta sentència posa punt i final al pacte existent fins el
moment entre Catalunya i Espanya, ja que a través de la sentència s’ha
modificat la voluntat del poble de Catalunya expressada a través del seu
Parlament i posteriorment ratificada per referèndum, tot anul·lant així el
reconeixement de la sobirania del poble català, donant per tancada la via
autonomista i obrint un nou procés emmarcat en el dret a decidir.
3. Mostrar el suport de l’Ajuntament de la Jonquera a les resolucions que de
manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió
monogràfica que es celebrarà els propers dies.
4. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària
convocada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim” que se celebrarà el proper 10 de juliol a Barcelona i fer una crida a la
ciutadania del nostre municipi a sumar-se a la mobilització.
5. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Govern de l’Estat Espanyol, a les entitats municipalistes, als
portaveus dels diferents grups polítics amb representació a la cambra i a
l’Òmnium cultural”.
Seguidament pren la paraula el sr. Domènech, portaveu del grup municipal d’ERC, per
dir que per dignitat al país cal aprovar aquesta moció i s’ha de fer un pas endavant
definitiu i dir prou a la situació actual, indicant que tots els pobles tenen els mateixos
drets.
Afirma que en aquest estat hi ha ciutadans de primera, que tenen tots els drets, i
ciutadans de segona com nosaltres, a qui no se’ls és permès d’exercir lliurament tots
els seus drets com a poble. En aquest sentit, fa un paral·lelisme amb el que abans
succeïa amb els homes lliures i els esclaus o serfs. Uns tenien tots els drets
reconeguts a les lleis i els altres no.
Així mateix, continuà el sr. Domènech, hi ha el tema de la qüestió econòmica i el
municipi de la Jonquera n’és un clar exemple. En aquest sentit, diu que l’estat
espanyol recapta moltíssim en impostos indirectes al nostre municipi en concepte de
d’impostos al tabac, alcohol, benzina, etc. i que, per contra, l’estat no fa cap tipus
d’inversió al municipi. N’és un exemple el deplorable estat de la carretera N-II i la
manca de finalització de les obres del seu condicionament, així com la manca de
manteniment de conservació de les rotondes de les quals n’és el titular.
Finalitza la seva intervenció, indicant que subscriu en la seva totalitat les paraules
expressades per l’alcalde i recollides en la moció presentada.
Seguidament pren la paraula el sr. Botana, portaveu del grup municipal del Partit
Popular, per dir que per mandat del seu partit votarà en contra de la moció presentada.
Pregunta així mateix, si ja hi ha sentència ferma del Tribunal Constitucional al
respecte, ja que ell no en té constància.
El sr. Alcalde li respon que encara no hi ha el text definitiu de la sentència, però que
les bases de la mateixa, així com les directrius i els articles que seran retallats ja es
coneixen. En cas contrari, ni el president de la Generalitat, ni el president del Govern
de l’Estat s’hi haurien pronunciat al respecte.

Torna a prendre la paraula el sr. Botana per dir que està d’acord amb el preàmbul i la
part expositiva de la moció, però no accepta el segon punt de la part dispositiva de la
mateixa relatiu al fet que la sentència suposa el trencament del pacte existent entre
Catalunya i Espanya, per entendre que és massa contundent.
Seguidament el sr. Alcalde diu que la sentència del Tribunal Constitucional és fruït de
l’actitud irresponsable del Partit Popular d’impugnar l’Estatut català i no haver-ho fet
vers altres estatuts aprovats recentment que copien en molts articles els preceptes de
l’estatut ara retallat, amb la qual cosa ens podem trobar amb la paradoxa que aspectes
declarats inconstitucionals en l’estatut de Catalunya siguin legals en d’altres estatuts
d’autonomia d’altres comunitats autònomes.
Pren la paraula el sr. Jaume Ricart per dir que és immoral que el Tribunal
Constitucional hagi trigat quatre anys per dictar sentència i que aquesta passi pel
damunt primer del text aprovat en el Parlament de Catalunya, després aprovat a les
Corts Espanyoles i per finalment passar pel damunt de la voluntat del poble
manifestada en referèndum. És incomprensible, continua dient el sr. Ricart, que uns
magistrats puguin decidir sobre un estatut d’autonomia que actualment i després de
quatre anys ja ha estat objecte de desenvolupament legal.
Intervé novament el sr. Botana per dir que els estatuts d’autonomia són només lleis
orgàniques i creu que el seu tractament hauria de ser d’una llei superior en rang a les
lleis orgàniques per la seva singularitat i importància.
Per altra banda, també afirma que no entén el paper del president de la Generalitat, ja
que quan era ministre al govern estatal afirmava o defensava coses absolutament
oposades a les que defensa actualment. Així mateix diu que tampoc s’acaba
d’entendre el suport que dóna ERC a la resposta institucional contra la retallada de la
sentència, quan en el seu moment va votar en contra de la seva aprovació.
Sense que es formuli cap més intervenció, el sr. Alcalde posà la moció a votació
essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
9, dels regidors de CiU, ERC i PSC.
En contra:
1, del regidor del grup popular sr. Botana
Abstencions: 0
La proposta fou aprovada per majoria absoluta dels regidors presents a la sessió.

I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 20:15 hores, de tot
el que com a secretari accidental en dono fe.
L’alcalde,

El secretari acctal.,

