Acta 11/2017
24 d’octubre de 2017

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 11/2017
Caràcter: extraordinària urgent
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 24 d’octubre de 2017
Horari: de 20.30 hores a 20.40 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 24 d’octubre de 2017, es reuneixen
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i que a
es relacionen, en sessió extraordinària urgent i primera convocatòria, sota la
de l’alcalde i assistits per mi, la secretària.

a la sala de
els termes
continuació
presidència

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Regidors/es
Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sra. Mar Camps Mora i Sr. Gerard Fernàndez Tatjé, que excusen la seva assistència
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:
1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE A TRACTAR.
L’alcalde explica que per unanimitat de tots els grups municipals de l’Ajuntament s’ha
decidit celebrar aquest Ple per portar a votació la moció per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya, entenent que s’està vivint una situació excepcional a
Catalunya. També perquè així ho han sol·licitat l’Associació Catalana de Municipis i
l’Associació de Municipis per la Independència (de les que l’Ajuntament de Celrà en
forma part) i els grups parlamentaris i la CUP, que han demanat que tots els
ajuntaments de Catalunya convoquessin aquest dimecres plens extraordinaris urgents (si
no tenen previstos ordinaris) per aprovar aquesta moció que serveix per refermar el
compromís dels municipis catalans i dels seus ajuntaments amb el govern, el país i les
institucions.
D’ acord amb el que disposa l’ article 79 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, l’alcalde pregunta sobre el pronunciament de la urgència, sent aquesta aprovada
per unanimitat dels membres presents a la sessió. I donat que aquesta resulta apreciada
pel Ple, la sessió continua.
2. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
L’alcalde fa la proposta següent:
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la sus pensió 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 vulne ració 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 refe rèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democrà tic per a la independència de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del se güent:
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ACORD
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'Auto determinació 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.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura
Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot el
qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.

