Sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació
ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (PDeCAT)
Vocals
Manel Arévalo Pérez (PDeCAT)
Sira Carbó Cabeza (PDeCAT)
Jordi Torné Solé (PDeCAT)
Ferran Carbó Rodríguez (PDeCAT)
Joan Navarro Puertas (PDeCAT)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)

Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
A la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix, quan són les vint hores del dia
vint-i-quatre d’octubre de l'any dos mil disset, es reuneixen els senyors a dalt
esmentats, per realitzar la sessió ordinària del Ple de la Corporació municipal, la qual
ha estat convocada reglamentàriament amb el següent ordre del dia:

RELACIÓ
1.
2.

D'EXPEDIENTS

Ratificació de la urgència de la sessió.
Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, el President obre la sessió agraint l’assistència dels regidors i veïns assistents.
L’Alcalde President, Sergi Vallès, comenta que s’ha convocat un ple extraordinari
per aprovar la moció que s’està aprovant arreu del país Català a favor de l’autonomia
de Catalunya i en contra de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Com han fet
altres ajuntaments i altres municipis, hem quadrat aquesta moció per tal de que tots els
partits que conformem aquest ple del municipi de Torrelles de Foix la subscrivim i la
puguem votar i donar suport, agrair i donar suport en nom de tot l’equip de govern i de
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Acta núm.- 11/2017, de 24 de octubre de 2017

l’Ajuntament a tots els regidors que li doneu suport i el vostre compromís per defensar
el que avui si tot va com ha d’anar, s’aprovarà aquí en aquest ple. Són moments
difícils, els que s’estan vivint i els que vam viure el passat 1 d’octubre i els que en han
fet arribar al dia d’avui i agrair-vos per haver arribat a un acord per presentar la moció.
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Votació.- Realitzada la votació, s’aprova ratificar la urgència de la sessió per 11 vots a
favor (6 del PDeCAT, 2 d’ERC-AM, 2 de PSC-CP i 1 de AETFF!).

SEGON.- MOCIÓ
CATALUNYA.

PER ATURAR

LA SUSPENSIÓ

DE L’AUTONOMIA DE

La Secretària Accidental llegeix la següent proposta d'acord:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT, ERC-AM,
PSC-CP I AETFF! 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
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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, es proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents acords:
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”.
El Regidor, Pere Civill , comenta que vol fer un especial record als dos Jordis que
estan empresonats sense haver fet cap delicte al nostre entendre, donar-li el màxim
suport i ànims i que tornin a poder ocupar el seu lloc ben aviat.

Votació.- Realitzada la votació, s’aprova la proposta d’acord abans transcrita per
unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió (6 del PDeCAT, 2 d’ERC-AM , 2
PSC-CP i 1 d’AETFF!).

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint hores i deu minuts del dia a
dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la Secretària-Accidental,
redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde President
Sergi Vallès Domingo

La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez
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L’Alcalde President, Sergi Vallès, comenta que tal i com s’ha comentat, és una
moció preparada per tots els regidors i abans d’aprovar-la es procedirà a signar-la i un
cop signada es procedeix a la votació.

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 11 de data 24 de
octubre de 2017 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 4 pàgines
mecanografiades a l’anvers.
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La Secretaria Accidental
Irene Bolet Jiménez

