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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2017/9  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària urgent 

Motiu: «Sol·licitud celebració del Ple en sessió extraordinària per 
a tractar el següent Punt: Moció contra l'aplicació de l'article 155 
de la CE» 

Data  24 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 19:15 hores  

Lloc  Sala de Plens  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretari  José Félix Velasco Martínez  

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt SÍ 

36572173B Anna Ordóñez Rivero SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 
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39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ 

39684489J Jordi Guasch Bea SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas SÍ 

39720816T Marian Sainz López SÍ 

39643552Q Núria Figueres Tuset SÍ 

   

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aquesta presidència vol motivar la naturalesa d’aquesta sessió com a extraordinària i urgent, 
porta causa de les indicacions de l’ANC (Associació Nacional Catalana) i AMI (Associació de 
Municipis per a la Independència), respecte al calendari que cal fer  per a coordinar el 
moviment municipalista, davant les diferents accions a realitzar per la Generalitat de 
Catalunya, en aquests moments on les institucions i els ciutadans hem de ser solidaris i 
còmplices davant la gravetat dels fets que tothom coneix. 

Amb aquesta explicació es formalitza tot allò indicat a l’article 79 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals (ROF). 

 

Expedient 1351/2017. Moció ACM per aturar la suspensió de l'Autonomia de 
Catalunya 

Favorable                                                             
          

Tipus de votació: Unanimitat 

  

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 
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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 

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, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

 

ACORDA 

Primer. Manifestar el suport al Govern i al 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. 
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Explicacions de vots 
 

BNY 
 
El Sr. Alcalde, comenta que la millor opció en el punt primer seria modificar el 
redactat  quedant de la següent manera,  
 
On diu: 
 
“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. ” 
 
Ha de dir: 
 
“Primer. Manifestar el suport  al Govern i al Parlament de Catalunya.” 
 
En el punt segon, l’Alcalde proposa el següent redactat:  
 
“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 i exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart”. 
  
PDCAT 
 
El Sr. Guasch comenta que si es produeix aquesta modificació en l’acord primer de 
la present moció, és amb la voluntat d’aconseguir més adhesions, i considerem que 
seria més adient poder aprovar la segona Moció mitjançant un segon Ple de caràcter 
extraordinari i urgent, en comptes, d’encabir-la en aquest segon punt de forma 
artificiosa. 
 
PSC 
 
La Sra. Anna Ordóñez exposa el següent manifest: 
 

“Estamos viviendo uno de los momentos más preocupantes de la historia de 
este país. Lo vemos en la calle, en las familias, en cada pueblo. La incertidumbre 
que viven los ciudadanos por la incapacidad de nuestros dirigentes políticos vive las 
horas más altas de su historia.  
 
- La Política se soluciona con Política.  
- Los Políticos deben tener la capacidad de sentarse, tratar los temas que nos 
preocupan a todos y de llegar a acuerdos. A esto se le llama dialogar. 
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Tratar de hacerlo solo en el marco "legal" es una excusa de alguien que no quiere 
dialogar. Años atrás estas mismas personas se habían sentado con grupos que 
tampoco estaban dentro de la legalidad. Y ¿porqué? porque había intención de 
afrontar un problema i darle solución. Eso debería ser la prioridad de quien nos 
gobierna. 
 
Pero por otro lado, tenemos alguien que solo quiere que le permitan hacer lo que se 
ha fijado como objetivo. 
Si no existen alternativas, si no hay posibilidad de tratar un tema si no es en la forma 
que uno defiende, entonces eso tampoco es querer dialogar.  
 
Incumplir unas reglas del juego por muy malas que las consideremos no nos hace la 
persona más dialogante del mundo, más bien lo contrario. 
 
Desde nuestra posición como Grupo Municipal Socialista queremos manifestar 
nuestro total rechazo a la aplicación 155 de la Constitución, porque creemos que es 
una manera desproporcionada de solucionar un conflicto. 
 
De la misma manera queremos manifestar nuestro rechazo a una Declaración 
Unilateral de Independencia que nos lleva a un mismo camino. La palabra "unilateral" 
tiene poco de democrática. 
 
La única solución pasa por que los políticos hagan exactamente lo que debe hacer 
un político; dialogar i discutir un problema con la intención de llegar a un acuerdo o 
de encontrar una solución. Esta es la definición de diccionario de la palabra 
"dialogar" que tanta gente nombra pero que pocos saben que significa. 
 
Y como acabamos de exponer, si existe esa intención de llegar a acuerdos, que los 
representantes de JxSi y PP dicen que hay cuando están reiteradamente repitiendo 
"diálogo", entonces significa que existe "C", que no es otra cosa que la solución de 
un conflicto entre los que defienden "A" y los que defienden "B". 
 
Si no están dispuestos a encontrar "C" no están dispuestos a dialogar y no deberían 
representarnos a ninguno de nosotros. 
 
En resumen y a petición de esta Moción, creemos y apoyamos los puntos segundo y 
tercero porque creemos que la aplicación del artículo 155 sería un fracaso y un 
desastre para Catalunya, pero no podemos apoyar un primer punto que defiende el 
resultado de un referéndum unilateral y al margen de la Constitución. 
 
En este país podemos defender cualquier tema, sin excepción, pero tratado, 
dialogado y acordado por todos los representantes. Solo de esta manera podemos 
garantizar la transparència y la objetividad que necesita cualquier acuerdo. 
 
Y desde aquí solicitamos que se deje de humillar y maltratar al pueblo. Las lágrimas 
que hemos visto estos días son injustificables. Este pueblo es rico en diversidad de 
pensamiento y debemos respetarlo y aprovecharlo para sumar y no restar.”    
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Votem a favor de la moció si sols es procedeix a modificar l’acord primer. 
 
El Secretari de la Corporació procedeix a informar a tots els grups polítics de 
l’Ajuntament, que la Corporació ha rebut un informe de la Diputació de Tarragona on 
s’especifiquen les conseqüències per l’absència de legalitat, de l’aprovació en la 
seva literalitat del punt primer i si donat el cas, s’hagués aprovat tal i com estava 
redactat originàriament, hauria de constar en l’acta del present Ple un informe en 
contra per falta de legalitat.   
 
 
Atès que des d’aquesta Corporació hem tingut coneixement fefaent de la Moció per 
exigir la llibertat dels presidents d'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart, una vegada ja estava convocat aquest Ple i donat la relació, urgència i 
immediatesa d’aquesta altra Moció per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 83 
del ROF que estableix que seran nuls els acords adoptats en sessions 
extraordinàries sobre assumptes  no compresos en la convocatòria, s’aprova procedir 
a convocar un altre Ple en sessió extraordinària i urgent a continuació del primer. 
 
 

   

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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