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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL 24 D’OCTUBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 06/2017
Caràcter: Extraordinària i urgent
Convocatòria: Primera
Data: 24 d’octubre de 2017
Hora d’inici de la sessió: 21,03
Hora d’acabament de la sessió: 21,17
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí

ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde
Regidors:
Grup Municipal CIU
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. tinent d’alcalde.
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.
Grup Municipal d’ERC-AM
Sr. Josep Maria Sala i Santacana.
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
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1. Ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària.
2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

El Sr. Alcalde obre la sessió i dóna la benvinguda als regidors i al públic assistents.
Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que
cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:

PUNT PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA.
El Sr. Alcalde justifica i motiva la urgència de la convocatòria de la sessió plenària
perquè les institucions catalanes estan patint l’amenaça del Govern Espanyol,
especialment amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola que està apunt
d’aprovar el Senat, que significarà el cessament del President i dels Consellers de la
Generalitat de Catalunya i la intervenció de mitjans de comunicació. També motiva la
urgència de la convocatòria perquè cal que les administracions que vulguin aprovar la
moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya ho han de fer com a molt
tard dimecres 25 i, per tant, no hi ha el termini mínim necessari per convocar una
sessió extraordinària que no sigui urgent.
D’acord amb el que preveu l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, cal sotmetre a ratificació la urgència de la convocatòria.

Subjecte la ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió plenària, el
resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a favor provinents: 6 (sis) vots
del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup Municipal d’ERC-AM. Per tant,
el Ple ratifica la urgència per unanimitat.

PUNT SEGON.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE
CATALUNYA.
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La moció presentada conjuntament pels grups municipals de CiU i d’ERC-AM és la
següent:
“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. Trentavuit 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 Font-rubí

ACORDA
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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.
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.
Font-rubí, 23 d’octubre de 2017
Grup municipal CiU i ERC-AM”

L’Alcalde llegeix l’exposició de motius i demana a la secretària que llegeixi els acords,
al no haver-hi públic assistent, considera innecessari que la secretària llegeixi els
acords.
El Sr. Alcalde argumenta la presentació d’aquesta moció, per part del seu grup,
conjuntament amb el grup d’ERC, perquè entén que no és legal l’aplicació que es vol
fer de l’article 155 i perquè vol que s’aturi la suspensió de facto que ja s’ha fet de
l’autonomia de Catalunya en l’àmbit econòmic.
El Sr. Sala intervé per manifestar que el seu grup votarà a favor de la moció, atès que
el seu grup també l’ha presentat, i argumenta que cal aprovar la moció perquè s’està
davant d’un cop d’estat institucional per part del Govern del PP, per protestar contra la
repressió que s’està vivint a nivell polític i aportar, com també ha dit el grup de CiU, el
seu granet de sorra en aquest procés.
La Sra. Faura afegeix que és increïble que tot això està passant a Catalunya amb
l’absoluta impunitat del govern espanyol per part de tots els estats europeus i
organismes internacionals.
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La secretària demana la paraula a l’Alcalde, per fer un advertiment de legalitat sobre
part de l’acord primer, atès que la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum
d'autodeterminació i la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de transitorietat jurídica i
fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya han estat, primer,
suspeses pel Tribunal Constitucional, i posteriorment, la primera llei, la del referèndum
ha estat declarada inconstitucional en data 17 d’octubre. Afegeix que aprovar la moció
amb aquests termes, pot comportar conseqüències jurídiques administratives i, fins i
tot, penals per als membres del consistori que adoptin aquest acord.
A continuació, el Sr. Alcalde planteja als regidors, davant l’advertiment legal efectuat
per la secretària, esmenar la moció, no nombrant les lleis i afirma que així no varia
l’esperit de la moció i l’Ajuntament estarà dins de la legalitat; i inicia una negociació
amb tots els regidors.
El Sr. Càlix exposa que considera molt greu que actualment s’hagin de modificar les
mocions per por davant les amenaces i accions que puguin emprendre certes persones
perquè no estan d’acord amb els termes que s’utilitzen en les mocions, sense tenir en
compte la llibertat d’expressió. Però està d’acord en esmenar la moció per evitar
problemes legals.
Amb la conformitat de tots els regidors del Ple, s’esmena la moció inicialment
presentada, que resta de la següent manera:
“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. Trentavuit 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
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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 Font-rubí ACORDA:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre.
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.”

Atès que no es produeixen més deliberacions, l’Alcalde sotmet la moció esmenada a
votació.

Subjecta la moció a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, la moció s’aprova per unanimitat.
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I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la
data i lloc a dalt consignats, quan són les 21,17 hores.

