ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 26 D’
OCTUBRE DE 2017.

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SRA. SÍLVIA PAGÉS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
MEMBRES NO ASSITENTS:
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT : 09:07 h.
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1. PROPOSTA D’ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017.
DEBAT: El senyor Espona fa incís, que donada l’excepcionalitat d’aquest
Ple, aquest no serà retribuït.
VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÉS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

ÀREA DE GOVERNACIÓ

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE
L'AUTONOMIA DE CATALUNYA.
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
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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, conjuntament els grups de PDeCAT I CUP-PA de
l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts,
ACORDA
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.

3

DEBAT:
La present moció presentada conjuntament, manifesta el senyor Espona, i donat
que tothom ha tingut l’ocasió de poder-la llegir, opina que en aquest cas, pot ser
no cal debatre res, com la majoria dels municipis de Catalunya que estan amb el
tema del procés és lògic sumar-se a la causa, precisament abans d’ aquest matí
i donat que a partir d’aquest moment hi haurà nous acontexeiments; però de
totes formes de ben segur van amb la línia del que nosaltres defensem d’una
banda i de rebuig per l’altra del que els altres estan fent.
En aquest context, intervé la senyora Cots, posant en manifest que des del
convenciment com a persones que formen part d’un grup municipal per la
transformació social i econòmica i per la responsabilitat del càrrec que ocupen,
doncs conviden, no només al procés sinó també a la defensa de la República
com a eina de transformació social i econòmica popular, davant dels escenaris
de repressió que s’entreveuen les classes populars i la societat civil han
demostrat sempre la seva força i la perseverança en la defensa dels seus drets i
s’ha de continuar d’aquesta manera, donat que només és el principi, alhora que
insten i conviden a grups municipals com a membres del Consistori a no trair
aquesta voluntat i fer peu ferm en la defensa d’aquests drets, en definitiva, ni un
pas enrere, i Visca Catalunya Lliure i els pobles Lliures.
De fet, comenta el senyor Alcalde, aquesta moció en el seu primer punt va amb
la línia del què s’ha parlat que és sinó aturar el 155, en tot i que l’encapçalament
no és aquest, és una proposta conjunta del grups que donen suport al Parlament
de Catalunya del procés, així com també és una exigència per part del grup la
CUP-PA, tot i com és sabut, en algunes administracions, s’han fet dues
mocions, una que és la que van aprovar ERC, PDeCAT i la CUP-PA i l’altra en
ajuntament que governa PSC el primer punt s’ha suprimit tot i està d’acord amb
una part de la moció amb aquest punt en concret no s’hi avé.
En aquest sentit, continua el senyor Joan Espona que es votaria conjuntament
les dues mocions i el manifest.
VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
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SRA. SÍLVIA PAGÉS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L'ACM I L'AMI DE REBUIG A
LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA L'1 D'OCTUBRE I A
L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS D’ÒMNIUM CULTURAL I DE
L’ANC.
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 PDeCAT i CUP 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 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
que van tenir lloc a Catalunya el passat 1 d’octubre.
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.
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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 a la nostra comarca.
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, tal com va expressar el president de la Generalitat de
Catalunya en la compareixença davant el Parlament de Catalunya del passat 9
d’octubre.
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.- Mostrar el nostre rebuig a l’empresonament dels presidents d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i exigir
la seva immediata posada en llibertat. Considerem que aquesta privació de
llibertat és conseqüència de la judicialització d’un conflicte polític que l’Estat
espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÉS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
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JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACM I L'AMI DAVANT
DELS ESCORCOLLS I DETENCIONS EN SEUS DEL GOVERN CATALÀ

MANIFEST ‘CATALUNYA EN ESTAT DE SETGE’
El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les
eleccions del passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la
major participació de la història, amb més del 70% de votants i que van donar
una majoria parlamentària independentista compromesa i amb el mandat
expressat pels seus votants, de culminar democràticament el procés sobiranista.
Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions
de la Guàrdia Civil d’aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems,
mitjans de comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a
declarar més de 700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant
una línia que mai haurien d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del
Govern de la Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs.
Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d’aquest
estat decadent. El govern de l’estat espanyol, sense cap empara legal, ha
suspès de facto l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu d’intentar aturar el
referèndum convocat pel proper 1 d’octubre. Amb l’excusa de no permetre que la
ciutadania catalana es pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol
mitjà per instal·lar un estat de por i setge a Catalunya. Una por que els catalans
ja fa temps que hem abandonat per substituir-la per la fermesa, la serenitat i el
compromís. No ens espantaran!!!
Drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat
greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu
aparell per fer callar els catalans.
Davant d’aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats condemnem i rebutgem l’actitud del govern espanyol i diem ben
alt que no deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el
nostre futur polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem,
i que la Unió Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra
banda, i a ells els interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat
europeu!!
Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat
el moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a
èpoques passades! És el moment d’implicar-se, de sortir al carrer... de sumar
clavells, somriures, cartells i pancartes plens d’alegria i d’esperança.
Ha arribat l’hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure.
Davant de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la
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nostra determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el
proper 1 d’octubre. La nostra força està en defensar avui allò que els d’ahir no
van poder i que els de demà ens agrairan eternament.
Vam començar votant i acabarem votant!!!

VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÉS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió essent les 9:07
hores del vint-i-sis d’octubre de dos-mil disset.
EL SECRETARI
ALFONS GONZÁLEZ LEAL
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