ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 5/2017, DE DATA 25 D'OCTUBRE DE 2017.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORODINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 25 D'OCTUBRE DE 2017.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 20,25
hores del dia 25 d'octubre de 2017, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte
els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M.
ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió extraordinària i
urgent.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON
BORDA GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU, JOSEP
TRIBÓ SARRETG de CIU, CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P., ANTONIO PIÑOL
CARULLA de ERC-AM, i
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS, ARNAU GALITÓ TRILLA DE CIU, qui
excusa la seva assistència, i el Sr. IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM, qui no excusa
la seva assistència.
Essent l'únic punt de l'ordre del dia, el següent:
--MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE
CATALUNYA (ACM-AMI - 22 OCTUBRE 2017)
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 VALLFOGONA DE BALAGUER,

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.
Posada a votació la proposta d'aprovació dels ACORDS DE LA MOCIÓ, és el seu
resultat:
Vots a favor: 6 vots (5 PdCAT, 1 ERC).
Vots en contra: 1 vot (PP).
Donada la paraula als Srs. Regidors,
Per part del Sr. Piqué es manifesta:
Que vol fer una exposició del seu pensament i no entrar en debat posterior.
-Primer que aquesta proposta surt de l'ACM i L'AMI, i es passa o per obligació o perquè
és el que penseu l'equip de govern,
Segon, MANIFESTA el seu pensament al respecte,
Desprès de la manifestació de l'11/09/2012, el President Sr. Mas, pensant en els dos
milions de persones/vots, trenca cap a la independència, desprès les eleccions no li van
anar tan bé, més tard es trenca Convergència amb Unió i fins i tot desapareix
Convergència i es crea el Pdcat.
Eleccions de 2015, guanya el Sr. Mas, sense suport suficient per governar, i la CUP li
impedeix ser President, i passa a ser-ho el Sr. Puigdemont. Es pacta amb la CUP amb la
condició de declaració d'independència.
El 6 i 7 de setembre s'aproven la llei del Referèndum i la de Transitorietat, salvant-se la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia, amb la promesa de declaració de DUI en 48 hores,
cosa que comporta conseqüències penals.
Tot seguit contesta als punts de l'acord.
-Al primer, sense deixar de pensar que tot és millorable, pensa en la situació de
Catalunya , societat privilegiada, hi han prestacions socials, economia, treball,.... base
de la nostra convivència...i ara desprès de 10 anys de crisi sembla que hi ha millores.
Volen suspendre els polítics que han arribat fins aquí, s'ha creat inseguretat jurídica i
pressió econòmica, pensant que els Ajuntaments, els pressupostos dels quals es
nodreixen d'un potser 30%, dels tributs de l'estat. Es traurien ajuts de l'Estat.. d'Europa,
per a la creació d'una nova república es necessitaria més despeses... penso que anem a
estellar-nos.
-Al segon punt, Per edat he participat per ganes i pensant que és una obligació en totes
les eleccions,/Fins ara érem un exemple per a tot el món, hi havia serietat i els mitjans
pertinents.

El 1'Octubre es va fer una elecció il·legal, sense cens, sense interventors, canviant
urnes, plegant abans d'hora.. En aquestes condicions i dir que això és un mandat
popular, no es pot donar suport amb aquestes eleccions.
-Al tercer punt, El dia de les eleccions vaig passar molt mal dia, preferiria sancions per
aturar la suspensió de la declaració d'autonomia. Al final hi ha responsabilitats, qui se
salti la llei o cometi una infracció.
Per la Sra. Alcaldessa es manifesta en relació a la proposta i punts, ho defenso, però és
el seu pensar que s'ha arribat a l'1 Octubre. per un gran fracàs polític, no d'ara, ja ve de
lluny, perquè ha faltat des de molts anys el diàleg, ja des de la retallada de l'Estatut
d'Autonomia, és tracta d'un fracàs polític, és la meva percepció teníem un Estatut com
en altres Comunitats, aquí es retalla, això no es pot arreglar a través de les lleis; ningú
no volíem un 1'Octubre com aquest.
Si analitzem els punt, jo mateixa en relació a les Lleis del Referèndum i de la de
Transitorietat potser dubto, també en quan la forma, però ara és hora de donar suport,
perquè els polítics bonament tirin endavant.
Pel Regidor Sr. Tribó, es manifesta, que aprofita per donar el seu suport als Jordis, avui
en presó provisional per les seves idees, presos polítics no ens enganyem, Presidents de
dues associacions que defensen els drets de les persones , acusats de sedició i només són
dues persones empresonades per defensa de les seves idees.
El Regidor Sr. Castellana, es manifesta que des de l'any 2010, amb la retallada de
l'Estatut, la gent ha sortit al carrer, 1.500.000 de persones la primera manifestació i així
els següents 12. 13.. la gent ha sortit al carrer, el procés ha continuat, s'ha denegat poder
fer un referèndum. S'ha sortit al carrer per defensar el procés, si no se'ns escolta; en
quan a l'1 Octubre., no s'han manipulat les urnes, hi érem, s'ha fet el que s'ha pogut, hi
havia molta pressió. També hi va haver gent que va anar a votar No, i és el que hauria
d'haver estat normal: votar.
S'APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.""
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.

