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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  13/2017 

DIA: 25 d’octubre de 2017 

HORARI: De les 8:00 h a les 8:17 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Extraordinari urgent 

 

ASSISTENTS: 

 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

Anna Sánchez Tor – CUP – PA  

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris – ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

Na Marisa Trullàs Ledesma – ERC – AM  

En Roger Genescà Campí – CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Marc Torras Simon – CIU  

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE 

LA CORPORACIÓ 

 

Seguidament se sotmet a votació la ratificació de la urgència de la celebració de la 

sessió extraordinària d’avui. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres assistents i per tant per 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ratifica  la celebració 

del Ple extraordinari i urgent d’avui, en compliment del que determina l’article 79 del 

R.O.F. 

 

 2.- APROVACIÓ MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA 
 

Es dóna lectura a la Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals, que 

diu el següent: 

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 
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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 aquest motiu, els grups municipals proposen al Ple 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. 

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. 

 

A continuació la Secretària municipal dóna lectura al següent informe: 

 

Com a Secretària municipal, em veig amb l’obligació de formular advertiment en 

relació al primer punt de la Moció presentada: pel que fa a l’aplicació de les lleis 

aprovades pel Parlament de Catalunya: Llei 19/2017, de 6 de setembre, del 

referèndum d’autodeterminació i la Llei 20/2017, de 8 de setembre, de transitorietat 

jurídica i fundacional de la República. 

El Tribunal Constitucional, en la sentència 114/2017, de 17 d’octubre de 2017, 

publicada al B.O.E. del dia 24 d’octubre de 2017, declara inconstitucional i nul·la la Llei 

19/2017, de 6 de setembre de 2017. 
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Diferents resolucions del Tribunal Constitucional declaren la no aplicació de la Llei 

20/2017 de transitorietat jurídica, entre altres Auto 124/2017, de 19 de setembre de 

2017, publicada al B.O.E. del 22 de setembre de 2017. 

A la vista d’això entenc que l’Ajuntament d’Artés ha de complir les resolucions del 

Tribunal Constitucional, advertint a tots els membres de la Corporació de les possibles 

responsabilitats de tot tipus, de caràcter administratiu, disciplinari, comptable o inclús 

penal en les quals pugui incórrer la seva actuació. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que si finalment la resposta de l’Estat 

espanyol a les crides al diàleg que s’han fet de forma reiterada per les Institucions 

catalanes i Internacionals fos, com sembla que serà, l’aplicació de l’article 155, el seu 

grup és del parer que la resposta que ha de donar el President de la Generalitat i el 

Parlament de Catalunya és declarar formalment la Declaració d’Independència i 

demanar l’empara internacional per procedir a tots els efectes a funcionar com un 

Estat propi. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que l’aplicació de l’article 155 és 

una vulneració dels drets dels ciutadans i de totes les institucions catalanes. Les 

demandes de diàleg per part de Catalunya han estat contestades per part de l’estat 

espanyol amb violència judicial i també policial. Afegeix que ells pensen que la política 

s’ha de resoldre amb política i no a través dels tribunals. 

Finalment, diu que el seu grup està d’acord en què s’aixequi la suspensió de la 

independència de la República catalana i que estaran al costat dels polítics i de les 

institucions catalanes en tot moment. 

 

Es sotmet a votació l’anterior Moció, la qual és aprovada per unanimitat del Ple de la 

Corporació. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que l’Ajuntament d’Artés farà el que 

calgui per donar suport al govern català per fer efectiva la independència i la república 

catalana. 

 

Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, 

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 25 d’octubre de 2017 
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