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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  12/2017

Caràcter: extraordinari  i urgent
Data: 24.10. 2017 
Horari: de 16:02 a 18:09 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marc Arza Nolla 
Xavier Angelergues Abellà  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas  (que s'incorpora en el moment que s'indica a l'acta)
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Marta Puig Beltran
Daniel Rubio  Angosto 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

Jaume Renyer Alimbau, secretari general  
Baldomero Rovira López, interventor 

  

ORDRE DEL DIA
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1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2. Proposta de resolució que formulen els grups municipals PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-
CiU i ERC-MES-MDC-AVANCEM  per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. 
 
Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta
amb ES PRODUEIX DEBAT estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran
incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i
indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36,
70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú
de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de
règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública
i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal.  

Oberta la sessió la Presidència explica com es desenvoluparà la sessió del Ple. En primer
lloc es ratificarà la urgència de la convocatòria que haurà de ser votada. I posteriorment, si
s'escau, s'entrarà en la explicació i defensa de la Moció per part dels dos grups municipals
que l'han presentat, amb la intervenció a posteriori de cada un dels grups municipals de
menor a major (amb un temps de cinc minuts i una replica, si s'escau de tres minuts). 

Recorda que l'article 84 del ROM prohibeix la intervenció del públic en els debats.

Seguidament es passen a tractar el temes següents: 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

El Sr. Pellicer procedeix a exposar la necessitat de convocar aquesta sessió amb caràcter
extraordinari i urgent.

Seguidament ES PRODUEIX DEBAT 

A continuació es sotmès a votació  la ratificació de la urgència de la convocatòria. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 17 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, i Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) sis vots en contra (C'S: Srs./Sres. Sánchez, Morales, Figueras,
Labrador; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) i tres abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín,
Martínez i Pozuelo).
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2. Proposta de Resolució que formulen els grups municipals PARTIT DEMÒCRATA
(PdeCAT)-CiU i ERC-MES-MDC-AVANCEM per aturar la suspensió de l'autonomia de
Catalunya.

L'alcalde cedeix la paraula a la Sra. Vilella i a la Sra. Llauradó que defensen la següent
Proposta de Resolució: 

"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 es proposa, al Ple de l'Ajuntament de Reus, el següent acord: 

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 estableixen les lleis 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.

En aquest moment s 'incorpora a la sessió la Sra. Guaita. 
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Seguidament intervenen els portaveus dels grups municipals i ES PRODUEIX DEBAT 

Essent les 17:25 hores abandonen la sessió el Sr. Domènech i la Sra. Compte.

Continua la sessió i ES PRODUEIX DEBAT 

Essent les 17:45 hores abandonen la sessió el Sr. Sánchez, el Sr. Morales, el Sr. Figueras i la
Sra. Labrador. 

Continua la sessió i ES PRODUEIX DEBAT 

Finalitzat el debat el Sr. Pellicer informa que a petició dels grups municipals es farà votació
separada dels punts de la Moció. 

Sotmès a votació el primer punt, s'aprova amb quinze vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores) i 6
vots en contra (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita, Pozuelo i AREUS: Srs. Cervera i
Rubio).

Sotmès a votació el segon punt, s'aprova amb disset vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres.
Pellicer, Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles; CUP: Srs./Sres. Llorens, Fernández,
Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig; ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio) i 4 abstencions (PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita,
Pozuelo).

Sotmesos a votació els punts tercer i quart s'aproven per unanimitat, quedant aprovada la
moció. 

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                       El secretari general 
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