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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 30 d’octubre de dos mil 
disset, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil disset.  
Essent les divuit hores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la 
Vila, els senyors que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública extraordinària urgent en 1ª 
convocatòria, la qual es va convocar  reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
 JOSEP MARIA DALMAU i GIL.                                        JOSEP PLASENCIA LONCA 
 
- Regidors:                                                                               
 LLUIS PEROY i BENET. 
JOAN BONETA i CARRERA. 
 MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL. 
                                  
 

ORDRE DEL DIA 
 

 

- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 

CATALUNYA 
 
 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
 
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.  
 
Es tracten els punts i adopten els següents 
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ACORDS 
 

- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
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 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 tots aquests motius, l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb cinc vots a favor, 
una abstenció del Sr. Boneta dels assistents, dels set membres que composen la 
corporació, acorda: 

 

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. 
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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. 

 

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. 
 

Cinquè. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peró comenta que és una situació intolerable de punt de vista democràtic. Si no 
hi ha diàleg hi ha d’haver respecte. 
El seu grup votarà a favor de la moció. 
-El Sr. Dalmau diu que ell dóna veu als seus regidors. Explica que li hagués agradat 
que s’haguessin assentat en una taula i parlar, però no ha estat possible. No està 
d’acord en l’aplicació d’aquest article i tan de bo en aquests tres dies que queden, es 
pugui arreglar. 
També vol dir que no li va agradar el que va passa el dia 1 d’octubre. 
  
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les divuit hores i 
quaranta minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop 
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico. 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 2 de febrer de 2018 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


