ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 D´OCTUBRE DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000004
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 25 d´octubre de 2017
Hora d’inici: 19:15 h
Hora de fi: 19:40 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidor/A
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor/A
Elisabeth Cruz Lozano, Regidor/A
Ultano Gomez Ponseti, Regidor/A
Irene Geronimo Vilella, Regidor/A
Jordi Colomé Garcia, Regidor/A

Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.Han excusat la seva presència:

ORDRE DEL DIA
1.0.-RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ
2.0.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
3.0.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER PART DE
LA POLICIA EL PASSAT DIUMENGE 1 D’OCTUBRE DE 2017 A CATALUNYA.
4.0 MOCIÓ A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESIDENTS DE L’ASSAMBLEA
NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I D’OMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
5.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.

Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.-RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LASESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que hagin
estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.

La urgència està motivada pel fet que el punt núm. 2 inclòs a l'ordre del dia, s’ha d’aprovar
abans del dia 25 d’octubre.
Tenint en compte que ens ho han comunicat amb molt poc temps, això impedeix
convocatòria d'un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació.

la

Per tot lo exposat, el Ple , per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. DECLARAR, RATIFICAR I APORVAR la urgència de la convocatòria de la sessió
plenària.
2.0.- 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. 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.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
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.
Grups municipals
VEÏNS DE CANET, MARENYÀ, LA TALLADA I TOR (VCMTT)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
3.0.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER PART
DE LA POLICIA EL PASSAT DIUMENGE 1 D’OCTUBRE DE 2017 A CATALUNYA.
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.
El ple, per unanimitat, adopta els 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 els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.
SISÈ.- 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.

4.0 MOCIÓ A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESIDENTS DE L’ASSAMBLEA
NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I D’OMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
El passat dilluns 17 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.
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.
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.
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.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
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 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.
QUART.-Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya
davant accions pròpies d’una dictadura.
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.
5.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha elaborat el pressupost per a
l’exercici 2018.

Atès que a l’expedient hi figuren els informes favorables de secretaria i d’intervenció.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del
RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018, amb una previsió
d’ingressos de 715.055,00 euros, i una previsió de despeses de 715.055,00 euros.
SEGON. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
TERCER. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Tallada d’Empordà, a 25 d’octubre de 2017.-

Vist i plau
L’alcalde

Signat electrònicament

La secretària interventora

