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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    03 / 2017 
Caràcter:  Extraordinària  
Data:   25 d’octubre de 2017 
Horari:  21:30 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (PDeCAT - Demòcrates), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (PDeCAT - Demòcrates), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.  
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) del 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, i 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
Ordre del dia: 
 
1/3- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/3- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA.-  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atès que l’acord adoptat pel Consell de Ministres del Govern Espanyol en data 
21.10.2017, 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.  
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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 i vist l’expedient, el Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, per 
unanimitat dels sis membres presents del set que legalment el componen:  
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. 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 1.000 ferits, quatre d’ells ingressats en 
centres hospitalaris. 
Cinquè. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials de l’1 
d’octubre a Catalunya. 
Sisè. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions 
de persones que l’1 d’octubre 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. 
Setè. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
Vuitè. 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. 
Novè. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
Desè. 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. 
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TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i quaranta-quatre  minuts, i no havent-hi 
més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se 
n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si 
de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari acctal. que en dono 
fe. 


