ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EN DATA 25 d'octubre de 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 9-01 08 002 2017
Data: 25/10/2017
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

06/11/2017 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

06/11/2017 ALCALDESSA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 25 d'octubre de 2017, es constitueixen, al
Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA, per a tractar
els assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA

RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA
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MOCIÓ LLIBERTAT JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART
MOCIÓ CONDEMNA VIOLÈNCIA 1 D'OCTUBRE DE 2017
PRECS I PREGUNTES.
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Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.

1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
(0:00:01 a 0:03:00)
Antecedents de fet:
Per l’Alcaldia s’ha convocat, aquest dilluns dia 23 d’octubre, Ple extraordinari i urgent
per a sotmetre a votació diverses mocions que presenten els grups municipals d’ERC
i del PDECAT
Fonaments de dret:
L’article 79 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que les sessions extraordinàries i urgents les convoca l’Alcalde quan la urgència del
assumpte a tractar no permet convocar la sessió amb el termini mínim de dos dies
hàbils que exigeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
En aquest cas s’ha d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del
Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple s’aixecarà acte seguit la
sessió.
Per la qual cosa es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per
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a debatre les següents mocions:
-

Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
Moció llibertat Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Moció condemna de la violència del dia 1 d’octubre de 2017.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat d'
ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i la Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Per Secretaria s’informa de l’absència d’efectes jurídics de les Mocions de referencia i,
en particular, de la nul·litat de ple dret per la seva il·legalitat, en infracció de les
Disposicions del Tribunal Constitucional per les qual s’anul·la la Llei del Referèndum
d’autodeterminació i la suspensió de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la
República aprovades pel Parlament de Catalunya, del punt primer de la proposta
d’acord de la “Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”.

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
[OTR.PIE]
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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, els grups municipals d’ERC i del PDeCAT proposen 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.
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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.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat d'ERC
i els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCAT.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (3): Els Regidors Srs. Bastias i Bosch i Sra. Clopés de L'A.

Intervencions:

Llegida la moció per l’Alcaldessa, pren la paraula el Sr. Bosch, el qual manifesta que el
grup municipal de L’Alternativa, al ser un grup independent amb vocació local, no té
una definició nacionalista assignada i per aquest motiu entenen que no poden aprovar el
punt primer de la proposta que té una clara vocació nacionalista, per aquest motiu el
grup s’absté en la votació.
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3.- MOCIÓ LLIBERTAT JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
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Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle
XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents
i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que
crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius
socials, fins i tot de guerres. Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats
internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir.
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que
coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de
manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra
cohesió social.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC i del PDeCAT, proposen
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la
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lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja
les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
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CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i Sra. Clopés de L'A..
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:07:22 a 0:09:15)
4.- MOCIÓ CONDEMNA VIOLÈNCIA 1 D'OCTUBRE DE 2017

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa,
pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, els grups municipals d’ERC i del PDeCAT proposen l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència
injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i
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exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues
policials a Catalunya.
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TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de
Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i
drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya,
Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes,
tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va
usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:
(0:09:25 a 0:13:20)
PRECS I PREGUNTES
(0:13:21 a 0:14:20)
Per part de l’Alcaldia es posa en coneixement dels assistents que a partir de les 20
hores l’assemblea local de l’ANC convoca a penjar cartells al poble per l’alliberament
d’en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez.
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I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 19:15 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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