AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 8/2017,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 24 D’OCTUBRE DE 2017
Expedient núm.:
PLN/2017/6

Òrgan col·legiat:
PLE

Dades de la sessió:
Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:

Assistents:
Càrrec
Alcalde accidental:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Extraordinària
24 d’octubre de 2017
Des de les 19:30 fins a les 19:45 hores
Sala de Plens
Francesc Barbero Escriva
Arturo González Benet

Nom i Cognoms
Francesc Barbero Escrivà
Delfí Castellví Descarrega
Josep Solé Rojals
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Francisco Romero Navarro
Arturo González Benet

Assisteix
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Marc Mur Bagés: «Baixa per malatia»
2. Núria Blanch Hernández: «Traspàs de la seva mare»
3. Lara Bertran López de los Mozos: «Impossibilitat»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President
en funcions, obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, d’una banda del Sr.
Alcalde que es troba de baixa per malaltia, i d’altra, dels regidors, Lara Bertran, a la
que li ha estat impossible assistir a la sessió per motius laborals, i de Núria Blanch, pel
traspàs de la seva mare. L’Alcalde aprofita l’ocasió per fer constar en acta el seu
condol i el de tota la Corporació per aquest fet.
A continuació es tracta dels assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
1.- EXPEDIENT 771/2017. MOCIÓ
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
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Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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 Flix,
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.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre.
Signat: Francesc Barbero Escrivà, Alcalde-President en funcions; Arturo González
Benet, secretari municipal.
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