ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014.
(ACTA NÚM. 10/2014)
A Riells Viabrea, el dia vint-i-dos de desembre de 2014.
Essent les vint hores trenta minuts, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Mª Bagot
i Belfort i autoconvocada per tots els membres de la Corporació, es reuneix a la Sala de
Plens de l’ajuntament, la Corporació municipal en Ple, a l’efecte de celebrar sessió
extraordinària i urgent.
REGIDORS ASSISTENTS
Sra. Adriana Puig i Durbau
Sra. Matilde Noguera i Sau
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Sr. Manuel Ortí i López
Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez
Sr. Jordi Comas i Murtró
Sr. Carles Taberner i Llastarri
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera
S’excusen:
------------------

Secretària-Interventora accidental: Na Esperança Ferrer i Martínez
Havent-se sabut avui que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit
les querelles presentades per la Fiscalia General de l’Estat contra el president de la
Generalitat de Catalunya Sr. Artur Mas, la vicepresidenta Sra. Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Sra. Irene Rigau, aquesta Corporació, per UNANIMITAT, acorda aprovar
la urgència de la sessió.
Es presenta per a la seva aprovació la següent Moció:

“MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar querelles
contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va manifestar
la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern
si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè
interposés una querella.
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Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de
comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la
necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques
que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de Sala,
òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el
president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació,
malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, a
través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l’estat de
Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van
destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, que com en
anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les llibertats del país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes/ses i regidors/es que van destinar aquestes
hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la jornada de
participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la
irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres
del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la
jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
Primer.- Felicitar al municipi de Riells i Viabrea per la jornada cívica i democràtica del 9 de novembre,
agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la valentia de les que hi van
participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
Segon.- Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a subjecte
polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam ser el dia 9 de
novembre.
Tercer.- Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna que
ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant l’actitud repressiva i
retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i les
catalanes.
Quart.- Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat i la seva
admissió a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
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Cinquè.- Manifestar que els regidors que votem a favor de la present moció assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputen al
President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del citat
procés democràtic.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al President de
la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, i fer-la pública
a través dels mitjans públics municipals.”

Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són
les 20.40 h. En dono fe.
La secretària-interventora accidental
Vist i plau
L’alcalde

Esperança Ferrer i Martínez

Josep Maria Bagot i Belfort

Riells i Viabrea, 22 de desembre de 2014
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