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el ple crònica

Resultat de les Eleccions 
Generals

Ple extraordinari del 24 d’octubre, matí
Únic.- Moció en resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem 
i per demanar l’amnistia per a 
les persones preses polítiques 
catalanes en defensa del dret 
d’autodeterminació.  
El portaveu d’ERC va explicar 
que aquesta moció, presentada 
conjuntament entre ERC i Junts, 
s’havia presentat a més de 700 
municipis de Catalunya i que 
també hi donava suport altres 
entitats del poble com Som Al-
ternativa o ANC. Va dir que es 
tractava d’una moció redactada i 
consensuada entre l’AMI i l’ACM, 
que reflectia el pensament i el 
malestar de molts Ajuntaments. 
El portaveu d’ERC va comentar 
que hi havia unes persones a la 
presó, que havia augmentat la 
repressió i que la resposta ciu-

tadana contra la política ven-
gativa de l’estat havia estat im-
mensa. Va exigir a l’estat diàleg 
i va condemnar la penalització 
dels drets fonamentals dient que 
s’equipara fer manifestacions 
multitudinàries no violentes amb 
cedissió. ERC va concloure que, 
malgrat la repressió, continua-
rem treballant fins que no tinguin 
més opció que seure i dialogar. 
El portaveu de Junts va lamentar 
l’hora de la convocatòria del Ple, 
que també va lamentar ERC. 
Seguidament, va explicar que 
l’objectiu de presentar aquesta 
moció era que des de l’Ajunta-
ment es fes servir aquesta eina 
que tenim, el Ple, per demostrar 
la posició d’alguns partits en 
contra de la sentència i un judi-
ci que mai s’hauria d’haver dut 

a terme. Es tracta d’una moció 
de manifestació de rebuig a una 
sentència condemnatòria i a fa-
vor dels drets i les llibertats, el 
dret a l’autodeterminació i el dret 
a manifestar-se de forma pacífi-
ca, drets fonamentals. L’Estat 
ha ignorat les Nacions Unides, 
va dir, apostem pel diàleg i una 
via política i pacífica. En demo-
cràcia votar no és delicte, va 
concloure, reinvindiquem els 
polítics fora de la presó, perquè 
les idees no es jutgen. 
En Comú Podem va explicar que 
tenien una moció pròpia respec-
te a la sentència, que no s’havia 
pogut presentar en aquest Ple, 
però que presentarien en el pro-
per, on hi havia parts coincidents 
i altres no. 
El PSC va dir que la sentència no 

tanca ferides, que accentua el 
malestar de la societat catalana 
i que impedeix trobar un espai 
de diàleg, la via única per solu-
cionar la situació. Judicialitzar la 
política no és la solució i la uni-
lateralitat tampoc, la sortida a la 
confrontació passa per acostar 
posicions, trobar què compar-
tim i deixar de banda què ens 
separa, va manifestar. Volem 
reconèixer la legitimitat i l’anhel 
d’independència de qualse-
vol dels nostres veïns igual que 

aquells que han decidit ferma-
ment que aquesta no és el seu 
model de futur; volem assegurar 
el dret a la manifestació i reunió; 
condemnem la violència; i recla-
mem diàleg i un acord de con-
sens com a única via de solució 
de la situació, va concloure. 
PSC: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: ABSTEN-
CIÓ 
Cs: no present
JUNTS: A FAVOR 

El 72% de l’electorat lliçanenc, 8.609 electors d’un cens de 11.965, 
va exercir el seu dret a vot el diumenge 10 de novembre, dia de les 
Eleccions Generals. Aquest percentatge representa una baixada 
de 6 punts respecte als darrers comicis generals, celebrats el 28 
d’abril d’aquest any. 

ERC va ser la força més vota-
da a Lliçà d’Amunt, amb 1.842 
vots, que representen un 
21,4% del total de vots eme-
sos. La segona força més vo-
tada va ser el PSC amb 1.815 
vots, un 21,1%. En tercera 
posició es va situar ECP-GEC 
amb 1.580 vots (18,4%). VOX 
va ocupar la quarta posició 
amb 698 vots (8,1%), seguit 
de PP amb 630 vots (7,3%), 
Cs amb 618 (7,2%), JXCAT 

amb 611 (7,1%) i la CUP-
PR, que va obtenir 376 vots 
(4,4%). Pel que fa a la resta de 
candidatures (PACMA, MAS 

PAIS, PUM+J, I.FEM, PCPC, 
PCTC, IZQP, RECORTES) la 
suma de vots va representar 
un 3,7% del total (322).

Del total de vots emesos, se’n 
van registrar 67 en blanc i 50 
nuls.
Els gràfics mostren els resul-
tats obtinguts en aquestes 
Eleccions Generals quant a 

repartiment de vots totals, 
per col·legis electorals i una 
comparativa, en termes de 
participació, amb les Elecci-
ons Generals del 28 d’abril i 
del 2016. 


