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Petició de convocatòria d'un Ple extraordinari 

Al senyor alcalde: 

Des del grup municipal de la CUP-PA instem a la resta de grups que conformen el 
consistori a realitzar un Ple extraordinari per donar una resposta institucional, 
mitjançant l'aprovació de cinc mocions, a l'ofensiva duta a terme pel poder judicial de 
l'estat espanyol contra alguns càrrecs electes i contra el mandat democràtic sorgit de les 
urnes el 25 de maig i 27 de setembre. A continuació exposem els nostres arguments: 

I. Cal reaccionar davant l'ofensiva de l'estat contra els càrrecs electes que s'estan 
posicionant en favor de la via unilateral per a I' exercici del dret a decidir i la 
independència. Aquesta ofensiva afecta ara el municipalisme, com també ha afectat i 
seguirà afectant totes les institucions catalanes compromeses amb el procés de 
desconnexió i de ruptura democràtica respecte I 'Estat espanyol, també el Parlament de 
Catalunya, totes les iniciatives del qual estan sent combatudes per l'Estat 

2. Els càrrecs electes tenen el deure d'obeir el mandat popular per sobre de la legalitat 
espanyola; és preferible la seva inhabilitació, que la seva submissió a aquesta legalitat. 
L'estat espanyol no podrà resistir la inhabilitació de càrrecs electes catalans, l'únic 
delicte dels quals és defensar el mandat sorgit de les urnes, i de les seves pròpies 
institucions. Darrere qualsevol càrrec electe inhabilitat, en vindrà un altre disposat a 
exercir el dret a I' autodeterminació i desobeir la legalitat espanyola. 

3. Cal denunciar davant la comunitat internacional la continuada ofensiva judicial 
espanyola en contra de les institucions catalanes i en contra dels càrrecs electes catalans, 
i en contra de I' exercici del dret a I' autodeterminació per part d'aquestes institucions 

4. Cal defensar la Declaració del 9N, això és, la declaració d'inici del procés de 
construcció d'una república independent, segons la qual les institucions catalanes ja no 
poden sotmetre's a la legalitat espanyola, i la primacia dels drets socials i polític 
(habitatge, salut, ciutadania, etc.) per sobre d'aquesta mateixa legalitat espanyola. 

5. Cal activar la mobilització popular per avançar cap a la República Catalana i el canvi 
social: sense mobilització popular és impossible la transformació de la societat i assolir 
la independència. 

6. Cal promoure la mobilització i I' autoorganització popular i preparar-nos per 
I' autodefensa davant dels embats de I' estat; en el context actual, de persecució dels 
càrrecs electes per respectar i defensar el mandat popular, és la seva responsabilitat 
promoure l'autoorganització i l'autodefensa popular. 

Bellpuig, 20 d'abril, 2016 



Ordre del dia 

1. Moció de suport als ajuntaments investigats per 1' audiència nacional 
i al dret a decidir. 

2. Moció - Fem un pas més cap a la independència, sense por. 
3. Moció per la retirada d'honors a Felip VI i a tots els membres de la 

casa real espanyola. 
4. Moció per la col·locació d'una bandera estelada al balcó de 

1' ajuntament. 
5. Moció per la retirada de tots els símbols feixistes existents a la vila 

de Bellpuig. 



n Bacardí i Cots 

Marcel Vidal Arbós 

Sandra Oriola Albareda 

Lídia Guim Garriga 



l.Moció solidària i pel dret a decidir 

MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER 

L'AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR 

El dret a 1 'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 

Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels 

Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que 

en l'article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut 
d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs 

són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a 

subjecte indiscutible de dret. 

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 

anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària, el reconeixement del dret a I' autodeterminació dels pobles així com la 
voluntat de recolzar 1' exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, 
mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es 

va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 
1/XI sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 

electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món 
local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una 
moció que, a hores d'ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació 

local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió plenament 

legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d'aquests acords, l'Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 

regidors i regidores. A més, 1 'Audiència Nacional ha obert una causa general, per 

investigar 1 'Associació de Municipis per la Independència, 1 'Associació Catalana de 
Municipis i 1 'Assemblea Nacional Catalana. 

L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l'amenaça d'un procés judicial, als regidors i regidores dels 



nostres Ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d'Instrucció 2 de Madrid amb l'excusa de les resolucions aprovades en suport a la 

Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De 
la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 
constitutiu dels delictes de sedició o rebel· lió els actes de suport a la Resolució del 
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 

Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts 
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als 
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país 
que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d'informació. 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Bellpuig als requeriments enviats 
per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments 
catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració I/XI del 
Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, 
recordant el dret fonamental a la lliure expressió. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l'autodeterminació és un 
exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de 
totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, 
des dels ajuntaments entesos com l'administració més propera a la ciutadania. 

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar 
suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els 
veïns i veïnes de Bellpuig a participar-hi. 

Cinquè.- Comunicar I' adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes de 
Bellpuig, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern 
d'Aragó, i als governs de 1' estat espanyol i francès. 



2.Moció instant a la desobediència 

MOCIÓ -FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE 

POR. 

El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució I/XI sobre 

l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d'ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és 

sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d'aquests acords, 1 'Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 
regidors i regidores. A més, 1 'Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar 1 'Associació de Municipis per la Independència, 1 'Associació Catalana de 

Municipis i 1 'Assemblea Nacional Catalana. 

L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l'amenaça d'un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d'Instrucció 2 de Madrid amb 1' excusa de les resolucions aprovades en suport a la 

Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De 
la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 

constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del 
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts 

tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 

mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als 

Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país 
que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d'informació. 

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les 
decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 

Constitucional, carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer 
una truita, caldrà trencar els ous. 



IWP 
kc·~ 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot 
aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP Bellpuig-Seana 
proposa al ple de l'Ajuntament de Bellpuig l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Manifestar que el Ple d'aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, 

a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba 
en contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament 
deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de 
persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per 

tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 

puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 

Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior 
que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a 
objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular. 

Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 
d'informació que estan arribant per part dels Mossos d'Esquadra i, al mateix 
temps, exigim al Conseller d'Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos 
d'Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s'abstinguin d'obeir 
qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l'Audiència Nacional en 

relació a la criminalització de 1' activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes 
(AMI, ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, 
al Govern d'Aragó, i als governs de I' estat espanyol i francès. 



3.MOCIO PER LA RETIRADA D'HONORS A FELIP VI I A TOTS 
ELS MEMBRES DE LA CASA REAL ESPANYOLA 

Després de 300 anys d'ocupació dels Països Catalans per part de la corona espanyola, 
el municipi de Bellpuig retira el suport moral a la monarquia i expressa la voluntat de 
viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la 
sobirania popular i la igualtat entre persones. 

Atès que Felip VI, actual rei d'Espanya, ostenta aquest títol- que pretén el nostre 
vassallatge- com a resultat d'un procés democràtic sinó just al contrari, com a 
conseqüència de I 'herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco; 

Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de 
Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara els 
Països Catalans no han recuperat; 

Atès que, lluny d'encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els 
crims comesos per la dictadura feixista, el regnat dels seus antecessors s'ha 
caracteritzat per l'absolució política i penal dels criminals franquistes; 

Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu 
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional; 

Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l'Ajuntament de Bellpuig 
els següents compromisos 

1- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Real Espanyola al municipi de 
Bellpuig. 

2- Instar a la resta de municipis de la comarca de l'Urgell a revocar qualsevol acord 
de ple que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als 
seus membres. 

3- Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com 
a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les 
persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. 

4- Donar trasllat d'aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya i als 
portaveus dels grups. 
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4.Moció de la CUP-PA Bellpuig-Seana per la col·locació d'una 
bandera estelada al balcó de l'Ajuntament. 

Històricament l'Estelada ha estat una bandera que representa la lluita de Catalunya per 
la seva llibertat. En aquest sentit, fou I 'Estelada la bandera que onejà quan Francesc 
Macià proclamà la República Catalana el14 d'abril de 1931, així com també ho fou el6 
d'octubre de 1934 quan el President Lluís Companys proclamà l'Estat Català. 
L'Estelada també estigué present al front de guerra durant la guerra civil espanyola de 
1936 a 1939 al costat de la República, lluitant contra el feixisme i a favor de la 
democràcia i la llibertat. Posteriorment, durant la foscor del franquisme, diverses forces 
polítiques catalanes a la clandestinitat, la varen emprar, convertint-la en una bandera de 
resistència a la dictadura. És durant aquesta època que n'apareixen versions diferents, 
amb el triangle blanc o groc i l'estel vermell (anys 1968 i 1972 respectivament), 
adaptant el símbol original a I' estètica de la revolució socialista. 

Atès que Bellpuig és un municipi adherit a l' Associació de Municipis per la 
Independència. 

Atès que en els darrers temps hem viscut nous passos de I' anomenat procés sobiranista 
on s'ha demostrat l'oposició ferma a aquest procés per part de la major part de les 
institucions de I 'Estat espanyol. 

Atès que en contraposició als reiterats moviments antidemocràtics de les institucions 
espanyoles, la societat civil catalana organitzada al voltant d'entitats com I' Assemblea 
Nacional Catalana o Òmnium cultural estan organitzant de forma incessant actes 
reclamant el dret d'autodeterminació del poble català. 

Atès que els Ajuntaments del País han anat adoptant mesures a favor de la llibertat i 
dels drets del poble català. 

Atès que en l'actualitat el símbol més usat per reclamar aquest dret és la bandera 
estelada. 

Per això, la CUP-PA Bellpuig-Seana, proposa al Ple de l'Ajuntament de Bellpuig 
l'adopció dels següents acords: 

I. La col·locació d'una bandera estelada d'estel roig al balcó de I' Ajuntament fins 
al dia que el poble català pugui escollir democràticament el seu futur com a 
poble. 

2. Comunicar aquest acord a la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana, a 
Òmnium Cultural i a 1 'Associació de Municipis per la Independència. 
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5.Moció demanant la retirada de tots els símbols feixistes de la vila de 
Bellpuig 

Atès que fa 41 anys que es va acabar la darrera dictadura i, amb ella va acabar un dels 
episodis més negres de la història del nostre país. Tot just fa ara 38 anys que es va 
aprovar una Constitució, que tot i tenir mancances importants, ens ha portat al període 
de democràcia més llarg del segle XX. Per tant, ens hem trobat immersos en un segle on 
el nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l'opressió i en la 
imposició, de les quals ja ens hem deslliurat, però encara resten elements que ens ho 
recorden. Es per això, que creiem, que no podem mantenir a la nostra vila un seguit de 
símbols que ens recordin aquest passat tan obscur. 

Atès que molts dels Ajuntaments de Catalunya han estat els pioners en la eradicació de 
símbols i vestigis del franquisme, Bellpuig no pot mantenir tot allò que evoqui o exalti 
la dictadura i les seves "gestes" contra la democràcia, contra la llibertat, així com 
1' aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya per acabar amb la identitat dels 
Països Catalans. 

Atès que la nostra ciutadania ha après que és possible una nova manera de governar; on 
els valors democràtics, els valors de la pau, de la justícia han estat els substituts 
d'aquelles imposicions. Per tant, si des del consistori es vol vetllar per la cultura de la 
pau i per defensar tots els elements que siguin propers a aquesta ideologia; és necessari 
mostrar un rebuig contundent per les diferents mostres de suport a períodes dictatorials, 
que s'han caracteritzat per l'ús injustificat de la imposició i opressió cap a persones i 
col·lectius contraris a la seva ideologia. 

Atès tot això i com que encara resten alguns rastres (amb elements que ens traslladen a 
aquells temps, que si bé són històrics, no són democràtics) que mantenen viva la 
memòria del franquisme. Com per exemple, alguns nom de carrers, les plaques 
indicatives dels habitatges de protecció oficial construïts als anys 50, 60 i 70, les quals 
inclouen l'emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes. 

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya ha manifestat públicament que instarà a tots 
els municipis de Catalunya ha complir amb la retirada de tota la simbologia feixista 
existent al principat. 

Per tot això, la CUP-PA Bellpuig-Seana, proposa a l'Ajuntament mitjançant el Ple 
l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- REALITZAR un inventari exhaustiu dels elements franquistes que encara 
perduren a la nostra vila. 

SEGON.- RETIRAR tots els elements franquistes inventariats a Bellpuig, en especial 
les plaques dels edificis del Instituto Nacional de la Vivienda. 
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TERCER.- RETIRAR del nomenclàtor i substituir les plaques dels carrers que contenen 
noms de persones d'etapes dictatorials per noms de persones o entitats que reflecteixin 
I' etapa de la 2a República Catalana. 

QUART.- RESTITUIR la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o 

il·legalitzada durant períodes dictatorials. 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquests acords a les entitats de la vila, als Grups 

Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges de Catalunya. 


