AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2017/09
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset. Essent les vint hores,
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública
i extraordinària urgent, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excusen l’assistència els/les regidors/es, Sra. Griselda Soteras Bergadà (Grup CiU) i Sr.
Joan Simeón Morera (Grup Popular).
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.
Atès el que s’estableix als articles 46.2.b) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril Reguladora de
Bases de Règim Local i 97 i 98.b) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres
assistents, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorden
ratificar la declaració d’urgència de la convocatòria de la sessió, motivada per la presentació
per part del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) i ERC d’una Moció per aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya.
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció i l’Esmena presentada i és aprovada
per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep
Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon
Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís
Romà i dues (2) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso Soria.
L’Ordre del Dia queda fixat en el punt únic següent: MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
02.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
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El Sr. Alcalde juntament amb el regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC,
donen lectura de la Moció següent:
“Marc Solsona i Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) i
Engelbert Montalà i Pla en representació del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de
Mollerussa presentem al ple de la corporació la següent moció:
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.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Mollerussa
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Mollerussa, 23 d’octubre de 2017”
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe01d0015ffe1c28710001?start
At=80.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció i l’Esmena presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i dues (2) abstencions dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso Soria.
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint hores i cinquanta minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

