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ÒSCAR BUXERES SOLER, secretari general de l’Ajuntament de Sitges (Barcelona)
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada per mitjans telemàtics
el dia 6 de maig de 2020, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
PROPOSTES D’ACORD DE L’OPOSICIÓ/MOCIONS
9.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL COMUNS VERDS DE SITGES EN
COMMEMORACIÓ DEL 89È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2ª
REPÚBLICA (COMUNS VERDS DE SITGES) (E/005252-2020).El passat 14 d'abril es van complir 89 anys de la proclamació de la 2a República, el
primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de
Dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa.
En l’article primer definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de
treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma
agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el
control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una
resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els
estatuts d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia.
La República és una forma d’Estat en què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar
de manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936
contra el poble i el govern legítim de la 2a República, encapçalat, entre d’altres, pel
general Francisco Franco.
Entre els principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política de
les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. La 2a
República va promoure l'avanç en la transformació de la nostra societat, en la defensa
de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social. Aquest
sistema democràtic va finalitzar amb la derrota a la Guerra Civil per passar a més de
40 anys de franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal.
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el
nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap
d’Estat. Alhora el 14 d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la ingent
tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els ajuntaments republicans
dels nostres pobles i ciutats i per recordar que van ser precisament unes eleccions
municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi de règim a l’estat
espanyol.
La situació excepcional provocada per la Covid-19 ha fet que no es pogués plantejar ni
fer cap acte d’homenatge el 14 d’abril, malgrat això creiem que cal defensar i posar en
valor la República i el que va representar, any rere any.
Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents:

CSV: 8eb7900e-dff6-4c7d-a0e4-c6cf40c296df
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

Signat electrònicament per OSCAR
BUXERES SOLER . Data: 13/05/2020
14:09:55 CEST

1

Signat electrònicament per AURORA
CARBONELL ABELLA . Data: 13/05/2020
16:15:58 CEST

SECRETARIA
1029-000013-002564/2020
Moció CVS aniversari 2ª República (Ple extraordinari 6 maig)

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjuntamentdeSitges

ACORDS:
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 89è aniversari, i el gran llegat
que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les
persones que van creure i van defensar l’Estat republicà.
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la
igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.
TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.
QUART.- Aquest any, i de forma excepcional, organitzar pel pròxim 28 d’octubre, data
on recordem el comiat de les Brigades Internacionals, un acte a la Plaça de
l'Ajuntament amb la lectura d’una declaració institucional pactada amb els diferents
grups polítics del consistori, fent homenatge a la República i a les Brigades
Internacionals, col·locant la bandera de la República i dels/les Brigadistes a la façana
de l’Ajuntament de Sitges.
CINQUÈ.- Donar suport als actes ciutadans o institucionals que s’organitzin a la nostra
vila amb motiu d’aquests dos esdeveniments, i donar suport a les iniciatives
ciutadanes, si escau, per dedicar un espai públic en record de la 2a República.
SISÈ.- Difondre aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les associacions
memorialistes i republicanistes de Catalunya.
L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
-

Vots a favor: 14 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3),
Guanyem (2) i Comuns Verds de Sitges (1).
Vots en contra: 3 que corresponen al grup polític municipal de Ciutadans (3).
Abstencions: 4 que corresponen als grups polítics municipals de Sitges Grup
Independent (2), Nou Horitzó (1) i El Margalló (1).

L’Alcaldessa declara aprovats amb el quòrum de la majoria absoluta legal els
acords transcrits més amunt.
I perquè així consti lliuro el present certificat per ordre i amb el vist-i-plau de l’Il·lma.
Sra. Alcaldessa.
Sitges, a data de la signatura electrònica
Vist i plau
L’alcaldessa
Aurora Carbonell i Abella
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