ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017
Data: 25 d’octubre de 2017
Horari: 13,15 a 14,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Extrordinària

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Manel Plana Farran.
Jaume Borrero Montijano
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Nerea Garcia Gonzalez.
Joan Andreu Urbano Fernàndez
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante.
David Ricart Jordana.
Excusa la seva assistència: Elisa Torrelles Tormo.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Ratificació Urgència.
2. Mocions
Primer.- Per unanimitat de la Corporació es ratifica la urgència de la convocatòria
Segon.- MOCIONS
A.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA I
EN DEFENSA DE L'AUTOGOVERN
En primer lloc es passa a donar compte de la Moció presentada pel Regidor David Ricart en
nom del Grup Rosselló per Tothom amb la següent transcripció:
Pel Regidor David Ricart es dona lectura integra de la Moció que presenta i que es del tenor
literal següent:
El Consell de Ministres de dissabte 21 d’octubre de 2017, previ acord entre el PP, PSOE i C´s,
va acordar mesures d’excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució per a ser
elevades al Senat per a la seva aprovació.

L’activació d’aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la suspensió de
l’autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president i vicepresident del
govern i dels consellers que integren el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya; la
direcció de la seguretat pública de Catalunya controlant el cos de Mossos d’Esquadra, que
poden ser substituïts per efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l’assumpció de
les funcions de govern i administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació i del Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya, la intervenció dels
mitjans públics de Catalunya (TV3 i Catalunya Ràdio) i el control i la limitació competencial
legislativa del Parlament de Catalunya, al que se l’impossibilita d’exercir el control dels
òrgans que governin provisionalment Catalunya -que correspon al Senat- i se l’imposa una
censura prèvia en el debat polític.
Dites mesures han subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de Catalunya
amb la implantació d’una comissió tecnocràtica imposada que no representa l’expressió de la
voluntat popular. Un govern tècnic guiat i dirigit pel govern de l’Estat Espanyol amb
objectius imposats des d’una concepció de l’Estat que separa més que uneix, i amb un evident
perill d’involució del nostre model de societat.
Un conjunt de mesures a executar contràries a la Constitució que s’invoca, i en especial als
drets de participació política, de les llibertats d’informació i d’expressió, i al de l'autonomia
de les nacionalitats i regions. En definitiva aquest acord representa la fallida de l'ordre
constitucional i és un atemptat antidemocràtic al nucli essencial del dret a l'autonomia del
nostre país.
L’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya per part del govern de l’Estat Espanyol
forma part de la incapacitat endèmica del PP i C's però també del PSOE d’acceptar l’autèntica
naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant d’afrontar des del diàleg polític aquesta realitat
per a ells molesta i, tanmateix, innegable i necessària per bastir un model d’Estat de
reconeixement de les nacions.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un país fonamentat en el progrés, la
sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura pròpia i
la identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites compartides, individuals i
col·lectives, de persones amb orígens i sensibilitats diverses que han compartit el repte
d'assolir el reconeixement de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i
jurídic.
No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el seu futur, per això davant
d'aquesta agressió l’única resposta possible, independentment del nostre posicionament polític
i de no compartir el full de ruta del Govern, és donar suport a les nostres institucions, treballar
per una democràcia i un país de qualitat i defensar la voluntat de la majoria de la societat de
Catalunya de votar en un referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties.
L’1 d’octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita. Les condicions
d’excepcionalitat en les que es va desenvolupar van impedir que aquest complís amb els

estàndards internacionals. Com a conseqüència, no és circumstància habilitant per declarar
unilateralment la independència i podria instal·lar una profunda divisió en el sí mateix de la
societat catalana. Rebutgem l’immobilisme i la lògica recentralitzadora, però també les
iniciatives unilaterals perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda social.
En aquest moment d’amenaces i d'agressions sense precedents, el món local, ens bàsic en la
vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial, ha de ser una sola veu en
la defensa d'una causa col·lectiva: la dignitat de les institucions de Catalunya i del nostre
autogovern perquè està en joc també l’autonomia local i la seva despossessió política.
La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del nostre l’autogovern i en contra
de la suspensió de les nostres institucions. La reacció d’organitzacions socials i de la
ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica. Des de la imposició i des de la força
no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i institucional de la democràcia que ha
de tenir una solució política negociada.
Per això, és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt d’institucions
públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i organitzacions per donar una
resposta des del civisme al segrest institucional i defensar el nostre autogovern.
Tot i la indignació que ens provoca les actuacions que venen de lluny des de l’autoritarisme
de determinades forces polítiques de l’Estat Espanyol; cal reiterar que només el diàleg i la
democràcia seran les eines per superar la crisi territorial i institucional més greu des de 1978.
Defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions de
Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país.
En virtut d'aquestes consideracions proposem al Ple els següents
ACORDS:
 Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 155
de la Constitució que suposen trencar l'autogovern de Catalunya.
 Exigir al govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de
l’autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les
competències segrestades per a recuperar la normalitat democràtica al nostre país.
 Manifestar que la Declaració Unilateral d’Independència pot suposar un pas que
s’allunyi de la resolució del conflicte, de manera que instem el President de la
Generalitat de Catalunya què no la faci efectiva ni la posi a votació en el Parlament de
Catalunya com a resposta a l’agressió del govern del PP de l’Estat Espanyol.
 Articular una resposta unitària des de les institucions democràtiques, amb tots els
partits polítics, els ajuntaments, sindicats, associacions empresarials, i societat civil en
defensa de l’autogovern, coherent amb els valors i principis que garanteixen la cohesió
social del nostre país.
 Exigir la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats per
defensar les seves idees des de la llibertat i la democràcia. Així mateix, procedir a








arxivar totes les causes obertes judicialment com a reacció política davant de les
diferents mobilitzacions i processos participatius.
Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de l’1 d’octubre i
que romanen encara al nostre país.
Instar el Govern Espanyol que obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el
conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte.
Unes solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un
referèndum.
Instar la Comissió Europea a la promoció d’una mediació política internacional
imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals.
Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i
pluralitat i els valors existents al nostre país.
Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President de
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al President
del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i
Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Una vegada llegida i en el torn obert de intervencions es comenta el següent:
El Regidor i Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr Manel Plana, si be agraeix la
presentació de la Moció, argumenta que el seu grup votarà en contra i manifesta que el que es
tracta es de comptar amb el suport de tots, amb unanimitat i transversalitat. Comenta que
ACM i AMI han presentat el seu text i discrepa en el Punt 3 de la Moció llegida, remarcant
que el Parlament es sobirà i que el diàleg amb el govern espanyol ha de ser de igual a igual,
bilateral i no en clau de submissió.
Seguidament pren la paraula el Regidor Toni Bosch i en la línia del Grup de PDCAT,
manifesta que votarà en contra i diu que el Referèndum ja s’ha fet, i si ha de produir-se diàleg
ha de estar de igual a igual.
A continuació intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que el si be esta d’acord en
l’esperit de la Moció, com per exemple que feu referencia al presos polític, hi ha qüestions
que no pot estar d’acord, com es el redactat del punt 3, ja que el Parlament es un òrgan sobirà,
i no podem instar al Parlament com Ajuntament. Per aital motiu s’abstindrà.
Intervé el Regidor David Ricart i manifesta que el redactat es pot modificar, es tracta d’una
manifestació de voluntat. Continua la intervenció i diu que de l’anàlisi de l’aplicació del
Article 155 es dedueix que si ha DUI, es pot estar molt temps sense autonomia i això aniria en
detriment de les llibertats del poble i que es tracta d’una moció sense sigles.
Respon el Regidor Sr Manel Plana i diu que reconeix l’esforç de grups d’esquerra per
reconduir el conflicte i puntualitza que no es qüestió de partits, però s’articula a traves d’un
partit. També comenta que no volem passar per davant del Parlament ni del President de la
Generalitat.

Sotmesa a votació es rebutjada amb el següent resultat:
Vots a favor: Un del Grup RpT –E David Ricart.
Abstencions: Una del Grup MES, Moviment d’Esquerres Maria Carme Vidal Torruella
Vots en contra: Vuit dels Grups de CiU Josep Abad i Fernàndez, Manel Plana Farran, Jaume
Borrero Montijano, Silvia Olmo Pareja, Joan Fontova Vilaró, Nerea Garcia Gonzalez, Joan
Andreu Urbano Fernàndez i Antoni Bosch Carabante del Grup ERC-AM
B.- Seguidament es passa a donar compte de la Moció presentada per tots els membres de
l’Ajuntament, per tractar-se d’una moció consensuada per l’ACM i l’AMI, per aturar la
suspensió de l'autonomia de Catalunya, i el Regidor Sr Manel Plana dona lectura de la
mateixa, amb la següent transcripció:
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 Ciutadans 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. 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 Rosselló,
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.
En el torn obert d’intervencions el Regidor SR Toni Bosch, comenta que votarà a favor per
tractar-se d’una moció consensuada per ACM i AMI
La Regidora Maria Carme manifesta la voluntat de votar a favor d’aquesta moció, ja que creu
que tenen la voluntat de fer respectar i respectar les institucions catalanes.
L’aplicació de l’article 155 suposa la intervenció de la nostra autonomia i passi a ser una
autonomia administrativa, una gestoria, vulnerant els drets fonamentals del poble català, al
Parlament és on hi ha representada tota la nació catalana, també vol que quedi clar que és una
moció que presenta l’Ajuntament, l’AMI. Finalitza dient que som tots qui la presentem.
I per últim el Regidor Sr David Ricart, comenta que el seu vot serà l’abstenció, perquè si be
esta d’acord amb els punts 2,3 i 4, discrepa del primer i argumenta que es un procés unilateral
i significa perdre les institucions i valora mes el seu manteniment. A més a més, tot i que
valora el Tribunal Constitucional com a tribunal il·legítim aquest ja ha anul·lat una de les
dues normes en que es fonamentava el referèndum.
Sotmesa a votació es aprovada amb el següent resultat:
Vots a favor: Nou dels Grups MES, Moviment d’Esquerres Maria Carme Vidal Torruella, Del
Grup de CiU Josep Abad i Fernàndez. Manel Plana Farran, Jaume Borrero Montijano, Silvia
Olmo Pareja, Joan Fontova Vilaró, Nerea Garcia Gonzalez, Joan Andreu Urbano Fernàndez i
Antoni Bosch Carabante del Grup ERC-AM
Abstencions: Una de Un del Grup RpT –E David Ricart
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són les catorze
hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico

