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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/10

El ple

Motiu: «Sol·licitud celebració del Ple en sessió extraordinària per a
tractar el següent Punt: Moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart»
Data

24 / d’octubre / 2017

Durada

Des de les 19:20 fins a les 19:30 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
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Extraordinària urgent

ACTA DE PLE

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/11/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

Tipus de
convocatòria

Número : 2017-0011 Data : 10/11/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

SÍ

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

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 l’anterior 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.
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).

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Número : 2017-0011 Data : 10/11/2017

Joan Roig i Soria
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46333082L

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1358/2017. Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l'ANC
i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

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, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

ACORDA

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 lliure
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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.

ACTA DE PLE

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.

Número : 2017-0011 Data : 10/11/2017

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

Explicacions de vot

El Sr. Guasch comenta que estan a favor d’aquesta Moció
PSC
La Sra. Anna Ordóñez comenta que entre els seus regidors hi ha discrepàncies
sobre aquesta moció, per la qual cosa votarem diferent, nosaltres no estem en
condicions de fer una valoració correcta.

Sotmesa a votació la present proposta, queda aprovada per la majoria legalment
requerida, d’acord amb la següent votació:
Vots emesos: 11
Vots a favor: 9 (3 del grup PDCAT, 1 del grup PSC: Marian Sainz López, 4 del grup
BNY i 1 del grup ICV).
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 del grup PSC (Sra. Ana Dolores Ordóñez Rivero i Luis Enrique
Rodríguez Rivas).

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.
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QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

