
09/17  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA DEL 25 d’octubre de 2017

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2017 
Caràcter: Extraordinària urgent
Data: dijous, 25 d’octubre de 2017.
Horari: de les 14:00 a les 14:09 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de Plens  de la  Casa Consistorial  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  essent  les  
catorze hores del dia 25 d’octubre de 2017, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es  
relacionen,  sota  la  presidència  del  Sr.  Alcalde,  Carles  Palau  i  Boté,  per  celebrar  la  sessió 
extraordinària urgent del Ple de la Corporació. 

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campas Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Brigit Jubillar Jové Regidora, CDC

No assistents:
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
deu dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei  
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1er. Ratificació de la urgència   
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2on. Aprovació, si s’escau, moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 

Amb caràcter previ  al  desenvolupament  de la sessió, el  Sr. Alcalde, Carles Palau, abans de 
passar al punt primer, que és la ratificació de la urgència, dono la paraula a la secretària, que em 
sembla que ens vol comentar alguna cosa.

Es fa constar que s’ha emès informe de la Secretaria Interventora en data 24 d’octubre de 2017 
respecte  el  contingut  de  l’apartat  primer  de  la  moció,  en  els  següents  termes:  el  Tribunal 
Constitucional en la sentència 114/2017, en el seu fonament jurídic setè, publicada al Butlletí  
Oficial de l’Estat en data d’ahir, determina el següent: «Es obligado, por todo cuanto antecede,  
declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad,  en  su  integridad,  de  la  Ley  del  Parlamento  de  
Cataluña,  llamada «del  referéndum de autodeterminación».  Al  tener  esta  Sentencia  «plenos  
efectos frente  a todos»,  no procede acceder a lo pedido por la  parte actora en orden a su  
notificación personal a determinadas autoridades y cargos públicos de la Generalitat. Sí procede,  
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  87.1  y  92.1  de  la  Ley  orgánica  del  Tribunal  
Constitucional, declarar que subsiste el deber de esas autoridades y cargos públicos, expresado  
en la providencia de 7 de septiembre de 2017, referido ahora a impedir o paralizar cualquier  
iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta Sentencia».

Aquesta  secretaria  intervenció  informa  que  no  és  possible  acordar  cap  iniciativa,  jurídica  o 
material,  que  directament  o  indirecta  suposi  ignorar  o  eludir  la  nul·litat  de  les  disposicions 
normatives afectades per les provisions, així com la decisió judicial de la sentència dictada pel  
Tribunal Constitucional. Així mateix, cal advertir que l’incompliment d’aquest deure pot donar lloc 
a l’exigència  de responsabilitats  dels  poders públics  (inclosos  els  funcionaris  públics)  en els 
termes que adverteixen les esmentades resolucions i sentència del Tribunal Constitucional.

Desenvolupament de la sessió 

PRIMER. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.   

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. Doncs passem ara a debatre o ratificar la urgència de 
la convocatòria d’aquest ple extraordinari.

El grup de Convergència, vol comentar alguna cosa? No, Bell-lloc es mou, no?

Jo,  Alcalde,  només  en  resposta  a  l’informe de la  secretària  parla  de  decisions  jurídiques  o 
materials, el que venim a declarar avui aquí és una declaració política que com a càrrecs electes  
i representants de la ciutadania, tenim dret a fer declaracions polítiques, que per desgràcia, poca 
repercussió jurídica tindrà, per tant agraïm l’esforç i l’informe que ha fet la secretària, però és el  
parer dels que som aquí, que tirarem endavant aquest ple.

Per tant, passem a votar la urgència del ple.

Votacions 

Es sotmet  a  votació,  s’aprova la declaració  d’urgència  del  Ple per  unanimitat  dels  membres 
assistents de la corporació  (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup  
municipal de CDC). 
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SEGON.- MOCIONS: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE 
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

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 a 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  se novament  refermat  el  mandat  democràtic  per  a  la 
independència de Catalunya.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

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  estableixi  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.

Intervencions
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Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència, voleu comentar alguna cosa?

Sra. Rosa Buira, nosaltres pensem com a grup del PDeCAT de Bell-lloc d’Urgell, a més de com a 
ciutadans i ciutadanes, catalans i catalanes, rebutgem totalment que s’apliqui l’article 155 CE a 
Catalunya. La proposta que ha fet, com ha dit el Carles, el govern del PP, amb el suport dels  
socialistes  i  de  ciutadans,  és  totalment  inadmissible  per  nosaltres,  inacceptable  i  atenta 
directament contra els drets fonamentals de les persones, dels catalans i de les catalanes, per  
tant totalment d’acord amb la presentació d’aquesta moció.

Sr. Carles Palau, moltes gràcies, grup de Bell-lloc es Mou?

Sr. David Folguera, el grup municipal vol començar amb un record als dos Jordis que porten 20 
dies a presó, sense cap condemna ferma, i per tant també emetre una abraçada i tota l’escalfor a 
familiars i amics.

Segurament avui, és un dia, que el representant del PP que no ha vingut, hauria de poder dir-nos  
perquè ell a través del seu partit, el partit socialista i ciutadans, volen executar el cop d’estat 
aquest, a través de l’article 155 de la constitució espanyola, i avui seria un dia de debat amb els 
representants i no ha vingut.

Jo crec que no cal afegir gaire cosa més al text de la moció, però se’ns dubte el que veiem aquí  
és que s’està permetran és un cop d’estat a les institucions catalanes, tant a les institucions 
associatives, a l’escola, a la televisió als mitjans públics, a tot i sobretot està perpetrat per aquells 
en que al seu moment volien que ens trobéssim aquí en un combat de boxa i al final el que s’han  
trobat és amb una partida d’escacs i aquí tothom va movent fitxes fins al moment que algú la 
cagarà, i jo crec que l’estat espanyol movent aquesta fitxa és un dels punts aquells en que la 
cagaran plenament, per tant el que farem és donar suport a la moció.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies.

Votacions 

Es sotmet a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació  
(5 vots a favor del grup municipal de BM-AM i 5 vots a favor del grup municipal de CDC). 

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les catorze 
hores i nou minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe. 

Vist i plau
L’Alcalde Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín
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