AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 25
D’OCTUBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia vint-i-cinc
d’octubre de dos mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol.
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusen la seva assistència les regidores i el regidor que es relacionen tot
seguit:
M Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Oberta la sessió pel Sr. alcalde es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Intervé el Sr. alcalde i explica que la urgència de la convocatòria es fonamenta
en dues raons cumulatives entre si. En primer terme i a petició expressa de les
entitats impulsores de la proposta per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
1
1.2.1.2 2017.012(640)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Independència, de les quals l’ajuntament n’és membre, la data màxima per
sotmetre a la consideració del ple la moció és justament avui dimecres i, alhora i
indissociablement lligada a l’anterior, el fet que no tindria sentit oposar-se a
l’aplicació de l’article 155 i a la suspensió de l’autonomia de Catalunya que volen
perpetrar, un cop s’hagi materialitzat.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 98 “b” del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, l’alcaldia proposa declarar la urgència de la
sessió.
Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió, amb el
següent resultat:
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell i Anglès i Antonio López López.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la
urgència de la sessió.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, PDCAT, ERC I IC-V PER ATURAR LA
SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i
Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que
davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la
repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar
l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc
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democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació
d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto,
l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les
catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat
en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals,
la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal,
les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el
govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de
forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant
per la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del
poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de
setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces
independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat
democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tot això, es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que
estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel
Parlament de Catalunya.

Segon.

Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la
població i les institucions catalanes.

Tercer.

Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme
i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.
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Quart.

Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al
Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”

Conclosa la lectura del text de la moció el Sr. alcalde informa que el
representant del Grup Municipal del PSC ha demanat poder votar cadascun
dels punts de l’apartat resolutiu de la moció de forma individualitzada. La resta
de Grups Municipals hem estimat favorablement aquesta proposta per tal que
es pugui adherir als que cregui escaients.
Consegüentment, passem a votar individualitzadament cadascun dels acords.
Respecte el primer dels acords, que textualment diu:
“Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.”
Es sotmet a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Vots en contra: Antonio López López.
Abstencions: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
Respecte el segon dels acords, que textualment diu:
“Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les
institucions catalanes.”
Es sotmet a votació amb el següent resultat:
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Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell i Anglès i Antonio López López.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
Respecte el tercer dels acords, que textualment diu:
“Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que
volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.”
Es sotmet a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell i Anglès i Antonio López López.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
Respecte el quart dels acords, que textualment diu:
“Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,
a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als
grups polítics del Parlament de Catalunya”
Es sotmet a votació amb el següent resultat:
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Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell i Anglès i Antonio López López.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
I, essent un quart menys cinc de nou del vespre i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’Alcalde

El Secretari
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