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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 08/2017 
Caràcter: extraordinària 
Data: 25 d'octubre de 2017 
Horari: de 20:05 a 20:10 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (PDeCAT) 
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (PDeCAT) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (PDeCAT) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (PDeCAT) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (PDeCAT) 
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP) 
 
No hi assisteix: 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen set 
regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Presidenta, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Moció del grup municipal PDeCAT per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya – 
Aprovació 
 
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 
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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 aquests motiu es proposa al Ple de la corporació d'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. 
 
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. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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