A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

ACTA NÚMERO 16/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les divuit hores i quaranta-cinc minuts del dia vint-i-quatre
d’octubre de dos mil onze, es reuneixen a la Casa Consistorial, per tal de celebrar sessió
pública extraordinària urgent de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel
Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na
Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena Navarro i
Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència la regidora Na Jèssica Flores i Travesa.
Per part del Sr. Alcalde s’explica que degut a la finalització de la lluita armada d’ETA, es
proposa fer aquest Ple extraordinari urgent per acordar una declaració institucional al respecte,
la qual es tramita segons l’article 46 de la Llei reguladora de les bases del règim local en la
seva versió de l’any 1999.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors assistents
al Ple.
Tot seguit, el Sr. Alcalde llegeix la següent declaració:
“PROPOSTA DE MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CESSAMENT DEFINITIU DE
L’ACTIVITAT ARMADA D’ETA.
Vist que en data 20 d’octubre de 2011 ETA ha anunciat el cessament definitiu de la seva
activitat armada; fent una crida als governs d’Espanya i França per a obrir un procés de diàleg
directe que tingui per objectiu la resolució de les conseqüències del conflicte i, així, la superació
de la confrontació armada, mostrant amb aquesta declaració històrica el seu compromís clar,
ferm i definitiu; fent una crida, així mateix, a la societat basca per tal que s’impliqui en aquest
procés de solucions fins a construir un escenari de pau i de llibertat.
Considerant que ens trobem davant d’un fet de gran transcendència a tots els nivells, el Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt declara:
 Celebrar la declaració realitzada per ETA del cessament definitiu de la seva activitat
armada.
 Felicitar als promotors de la conferència internacional per l’èxit obtingut amb la seva
actuació, sobretot perquè anteriors negociacions no havien aconseguit els resultats
esperats.
 Apel·lar a la generositat de les institucions i de la societat en general, perquè els
presos puguin anar recuperant la llibertat, les armes siguin destruïdes i el poble basc
triï el seu camí, fent ús d’un dret que és consubstancial a tots els pobles: el dret
d’autodeterminació.
 Manifestar, també, la nostra solidaritat amb totes les víctimes i desitjar que mai més
altres persones s’hagin de sumar als que han patit el profund dolor ocasionat per la
pèrdua de familiars o amics.
 Convidar als governs implicats i a la conferència internacional a dur a bon port els
objectius inicials tot aprofitant aquest nou escenari.
 Sol·licitar, així mateix, la derogació de la Llei Orgànica 6/2002, anomenada Llei de
Partits, aprovada el 27 de juny de 2002, per entendre que es priva dels drets civils a
una part de la població i perquè a través de la seva ambigüitat i la imprecisió d’alguns
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articles, es puguin emprendre processos d’il·legalització de partits polítics, que
promoguin el canvi de principis constitucionals o lleis de forma pacífica.
Proposar que aquesta declaració sigui llegida davant del roure que hi ha a Can Jalpí,
esqueix de l’arbre de Gernika, símbol de les arrels d’Euskalherria i representatiu de les
seves llibertats.
Comunicar aquest manifest institucional al govern basc, a l’espanyol, al francès, a la
conferència internacional i als dirigents de l’esquerra abertzale.”

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les divuit hores i cinquanta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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