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A Sant Celoni, els socialistes –amb CiU– també van donar suport al text de la CUP

El PSC de Sant Celoni i Caldes, 
a favor de la moció sobiranista

L’exalcalde de les Franqueses 
Ribalta no justifica el vot contrari

Les Franqueses del Vallès

Els quatre regidors del Grup Municipal del 
PSC de les Franqueses van votar en contra 
de la moció a favor de la declaració sobi-
ranista del Parlament en el ple de dijous. 
El portaveu i exalcalde, Esteve Ribalta 
–a l’esquerra de la fotografia al costat de 
Rosa Pruna i l’alcalde Francesc Colomé–, 
no va aclarir els motius de fons pels quals 

votaven en contra i es va criticar que ERC 
hagués presentat la moció sense haver-ho 
comentat prèviament. Hi van votar a favor 
CiU, ERC, Convergència per les Franqueses 
i Les Franqueses Imagina i el vot contrari 
del PSC, PP i Plataforma per Catalunya. Des 
de Les Franqueses Imagina, també es va cri-
ticar que ERC no hagués buscat el consens 
en la moció. El portaveu, Rafael Bernabé, va 
reiterar que ell no és independentista però 
vota a favor de la moció “perquè és a favor 
del dret a decidir”. 
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Sí No Abstenció

Sant Celoni Les Franqueses Granollers

Caldes Sant A. de Vilamajor Tagamanent

Sant Pere de V.  La Garriga

Montmeló

Llinars

La Roca

Bigues i Riells

Sentit de vot dels grups municipals del PSC sobre la declaració del Parlament

Sant Celoni / Caldes

L.C./J.V.

La presentació de mocions 
als ajuntaments de la comar-
ca a favor de la declaració 
sobiranista del Parlament de 
Catalunya està fent aflorar 
les diferents sensibilitats 
del PSC als municipis de la 
comarca. La resposta dels 
socialistes no és ni de bon 
tros unànime i posa en relleu 
el mapa més sobiranista del 
PSC al Vallès Oriental. 

Els socialistes no han fet 
cas de la decisió de l’execu-
tiva nacional i tampoc han 
seguit el sentit de vot del 
grup parlamentari a diversos 
ajuntaments –vegeu gràfic 
adjunt–. A Sant Celoni, Sant 
Pere de Vilamajor i Caldes, 
els regidors socialistes van 
votar a favor dels textos 
que es van debatre en els 
darrers plens. En canvi, es 
van abstenir a Granollers, la 
Garriga, la Roca, Montmeló, 
Llinars, Bigues i Riells i la 
Garriga. De moment, només 
han seguit la consigna de la 
direcció de Pere Navarro i 
han votat rebutjar la moció 
els grups municipals de les 
Franqueses i Sant Antoni de 
Vilamajor. En altres ajun-
taments on s’han fet plens 
en els darrers dies, com 
Cardedeu, Lliçà d’Amunt, 
l’Ametlla o Mollet, la 
moció no es va presentar. A 
Vilanova, CiU ha lamentat 
que tot i presentar la moció 
el dia 24 perquè es discutís 
al ple d’aquest dijous aques-
ta no s’incorporés a l’ordre 
del dia. Ho atribueix a “la 
voluntat política” del govern 
d’Unitat per Vilanova “i a 
l’ús continu de la majoria 
absoluta”.

A Sant Celoni, els set regi-
dors socialistes van donar 
el seu suport a la Declara-
ció de Sobirania que es va 
aprovar per unanimitat al 
ple de dijous. El PSC, igual 
que ja s’havia fet en moci-
ons de contingut similar, va 
donar llibertat de vot a cada 
regidor com a mostra de 
l’autonomia municipal del 
partit. Els regidors de la CUP 
van donar suport amb un sí 
crític. En el ple, també es va 
debatre el text que la CUP-
AE havia portat al Parlament 
i que fa referència al conjunt 
dels Països Catalans i, entre 
altres coses, parla de “deso-
bediència civil davant dels 
obstacles institucionals que 
s’oposin a la sobirania del 
poble” i un “replantejament 
de les relacions internacio-

nals, inclosa la conveniència 
d’esdevenir un Estat membre 
de la Unió Europea”. La pro-
posta va tenir 16 vots favora-
bles dels 17 regidors. Hi van 
donar suport els set regidors 
del PSC i els de CiU. En 
canvi, Carme Montes, única 
regidora d’ICV, es va abstenir 
perquè no va tenir temps 
d’estudiar-la. Al Parlament, 
PSC i CiU hi van votar en 
contra i ICV es va abstenir. 

Al setembre, tres dels set 
regidors van votar sí a la pro-
posta de declarar Sant Celoni 
territori català lliure i sobirà. 
I tots set van donar suport a 
una moció de CiU a favor de 
les reivindicacions nacionals 
i a l’exercici de dret a l’auto-
determinació.

Nou ferits, un de 
greu, en un incendi 
en un pis del barri 
Bellavista
Les Franqueses del Vallès

Una persona va patir ferides 
greus i vuit més de lleus pel 
fum que van inhalar en un 
incendi en un pis del barri 
Bellavista, a les Franqueses, 
diumenge a la matinada. Tots 
els ferits –tres homes, cinc 
dones i un nen de tres anys– 
van ser traslladats a l’Hos-
pital General de Granollers. 
El ferit greu és un home de 
40 anys, segons fonts dels 
Bombers. El foc va calcinar el 
menjador d’un primer pis del 
número 8 del carrer Aragó. 
Part dels veïns van quedar 
confinats dins del bloc. D’al-
tra banda, un home va patir 
una intoxicació lleu pel fum 
en l’incendi que aquest dis-
sabte al matí va cremar dues 
motos, un quad i un armari 
amb eines al garatge d’una 
casa situada al número 10 del 
carrer Jaume I, a Montornès.  

L’alcalde de Sant 
Pere treu la segona 
tinença d’alcaldia al 
regidor del PSC
Sant Pere de Vilamajor

L’alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor, Martí Artalejo 
(CiU), ha destituït de la 
segona tinença d’alcaldia 
el regidor del PSC, Miguel 
Pérez, per haver votat en 
contra de la reducció de sous 
i dedicacions del govern i de 
l’acomiadament de quatre 
empleats municipals en el 
darrer ple. Artalejo no ha fet 
fora del govern Pérez, que 
mantindrà les regidories de 
Sanitat i Transports. L’alcal-
de justifica la decisió perquè 
el regidor socialista va votar 
en contra “de decisions d’im-
portància cabdal”. Pérez és 
un dels regidors afectats per 
la reducció de dedicació i 
salari del govern municipal. 
Passa de 18,5 a 8 hores set-
manals de dedicació amb la 
corresponent rebaixa de sou.

Mayoral i Monràs 

voten ‘no’ a la 

Diputació

Granollers

Els dos diputats del PSC del 
Vallès Oriental a la Diputa-
ció de Barcelona, Josep May-
oral, alcalde de Granollers 
i Josep Monràs, de Mollet, 
van seguir la disciplina del 
partit i van votar en contra 
de la declaració sobiranista a 
la Diputació. La moció es va 
votar dijous i es va aprovar 
amb els vots de CiU, ICV 
i ERC i el vot contrari del 
PSC i PP. El no de Mayoral a 
la Diputació contrasta amb 
l’abstenció del seu grup 
municipal a Granollers.


