
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/17 
Caràcter: extraordinari urgent 
Data: 24 d’octubre de 2017 
Horari: de les 19,00 h a les 19,14 hores 
Lloc: Saló de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen 
 
Joaquim Calatayud Casals, alcalde (PDeCAT) 
Josep Altés Juanpere,  1r. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde (PDeCAT) 
M. del Mar Bravo Triquell, regidora (PDeCAT) 
Montserrat Llauradó Aymamí, regidora (PDeCAT) 
Rosa Abelló Borràs, regidora (ERC-AM)) 
Isabel M. Rodríguez Garcia, regidora (ERC-AM) 
Sheila Garcia Morales, regidora (ERC-AM) 
Antoni Roca Jordi, regidor (ERC-AM) 
Pere Tost Gispert, regidor (CP)  
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal. 
 
Excusa l’absència 
 
Natàlia Mariné Sedó, 2a. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Declaració de la urgència de la sessió plenària extraordinària, d’acord amb l’article 79 
del Decret 2568/1986, de 28 de novembre per que l’aprova el reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Declaració de la urgència de la sessió plenària extraordinària, d’acord amb 
l’article 79 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre per que l’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Atesa l’excepcionalitat dels motius que han portat a convocar aquest Ple i amb la voluntat de no 
endarrerir ni un dia més del que sigui imprescindible la seva celebració, es proposa, en 
compliment d’allò que disposa l’article 79 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre per que 
l’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’adopció 
de l’acord de declarar la urgència d’aquesta sessió plenària extraordinària, amb la finalitat de 
poder-la celebrar sense que hagi estat convocada amb l’antelació mínima de dos dies hàbils 
exigida per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local (art. 46.2.b). 
 
S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència de la sessió plenària. 



 
2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
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 les Borges del Camp ACORDA: 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 
popular. 
 
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. 
 
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. 
 
L’alcalde, després de llegir íntegrament la proposta demana als portaveus si volen fer ús de la 
paraula. 
 
Pren la paula la regidora Rosa Abelló i manifesta literalment: “ El grup d’ERC votarà a favor de 
la Moció. Tots els estem aquí som conscients del que ens ha portat fins aquí, del que estem 
vivint, de quina és la situació actual, i sobretot, sobretot, que ara no podem fer ni un pas enrere, 
davant d’aquest atac que és un cop d’estat encobert. 
 



L’exposició dels motius es ben clara, per tan hem de ser al costat de les nostres institucions i 
defensar els nostres drets. Refermem el nostre compromís amb el mandat democràtic que va 
sorgir del 27S i del 1Oct. 
 
Manifestem el nostre suport  al Govern i al Parlament, i estem convençudes que guanyarem, tot 
i que no serà fàcil”. 
 
Tot seguit pren la paraula el regidor Josep Altès Juanpere  i manifesta que el seu grup votarà a 
favor de la Moció per aturar la suspensió de l’article 155. Entenen que és una decisió aberrant 
prendre una mesura així al segle XXI que substitueix la voluntat popular i fan constar tot el seu 
suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 
 
Tot seguit es posa a votació la Moció i s’aprova per unanimitat de tots els membres del 
Consistori presents al Ple (10). 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
interventora actal., estenc aquesta acta.  
 
La secretària interventora actal.    Vist i plau  

   L’alcalde 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Calatayud Casals 


