ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2015

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les divuit hores del dia vint-i-dos d’octubre
de dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Antonio López López
REGIDORS/ES:
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2015.

Es dona compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 17 de
setembre de 2015, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier
Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes són aprovades per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ARTICLE 10 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL PRÈVIA
RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA.

Es dona compte de la següent proposta del Secretari Interventor:
Assumpte: Modificació de l’article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament, en compliment de la
instruccions de l’alcaldia emeto el següent,
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
1. ANTECEDENTS
1.1. A data de 23 de Setembre de 2015 va ser entrat en el registre municipal
del Catllar per Juan Damian Calvo amb D.N.I. **4160**veí del municipi, una
al·legació on manifestava la seva disconformitat en la modificació de l’article
10 del Reglament Orgànic Municipal el qual regula la periodicitat de les
sessions.
1.2. La present al·legació va ser degudament entrada en registre en el termini
d’exposició al públic i registrada en el registre d’entrada amb el número 2834.
1.3. El senyor Juan Damian es manifesta disconforme ja que considera que
l’objectiu de canviar la periodicitat del pe, de trimestral a mensual, no és més
que lucrar-se per part de l’equip de govern d’unes dietes per assistència que
ell considera sobresous en cobert.
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1.4. L’argument de la seva disconformitat es basa en els pocs assumptes de
presa de decisió que el Ple de l’Ajuntament del Catllar ostenta en l’actual
normativa sobre distribució de competències que fa injustificat les sessions
mensuals de l’òrgan de govern.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Legislació aplicable
-

-

Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local, articles
22 i 46.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local articles
47 a 51.
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, l’article 98.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals article 78.

2.2. Degut que el Ple no ha delegat cap de les seves atribucions a la Junta de
Govern, l’ajuntament considera escaient procedir a la modificació de l’article 10
del Reglament Orgànic Municipal que regula la periodicitat de les sessions del
Ple, establint que les ordinàries es convocaran amb una periodicitat mensual,
per tal de fer front amb la solvència i eficàcia exigida per el volum de feina diària
que suporta l’ajuntament.
2.3. Les atribucions del ple són competències taxades per llei en concret per la
llei 7/11985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local ( en endavant
LRBRL) en l’article 22 i són competències inamovibles llevat els casos de
delegació establerts en l’apartat 4 del citat article.
2.4. L’article 46 de la LRBRL tot i ser un precepte bàsic és de mínims. El qual
exposa que en tots el municipis de menys de 5.000 habitants es faran sessions
ordinàries del Ple cada tres mesos com a mínim. El mateix està regulat en
l’article 98 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
2.5. Degut a la prelació de fonts en matèria d’organització de les sessions dels
òrgans de govern i el caràcter de mínim de l’article 46 de la LLRBRL el propi
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Reglament Orgànic Municipal pot establir entre altres qüestions la periodicitat
de les sessions del Ple. Precepte també recolzat per la Carta Europea
d’Autonomia local de 15 d’octubre de 1985 i ratificada per España el 20 de gener
de 1988, en el seu article sisè on garanteix el principi l’autonomia local en la
seva capacitat d’autoorganització local.
2.6. En el mateix sentit, l’article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals exposa en el seu apartat primer que la periodicitat
de les sessions ordinàries serà fixada per acord del propi Ple adoptat en sessió
extraordinària, per tant, serà el propi Ajuntament qui fixarà mitjançant el
Reglament Orgànic Municipal la periodicitat de les sessions.
3. CONCLUSIONS
3.1. Ens trobem davant d’una modificació del Reglament Orgànic Municipal que
no contravé la legalitat i a la vista dels antecedents es proposa que el ple adopti
els següents acords:
1. Desestimar l’al·legació presentada per Juan Damián ja que la modificació
al Reglament Orgànic Municipal està realitzada d’acord amb la llei i a
més, garanteix el principi d’autonomia local.
2. Procedir a aprovar definitivament la modificació de l’article 10 del
Reglament Orgànic Municipal sense cap esmena respecta a la aprovació
inicial.
3. Procedir a la seva publicació íntegra del text de la modificació als efectes
de la seva executivitat.
El Catllar, 20 d’octubre de 2015
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor els Regidors Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà
Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
Hi voten en contra l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 6/2015, DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Mitjançant providència d’aquesta alcaldia de data 7 d’octubre de 2015 s’ha
incoat expedient per modificar el crèdit del pressupost mitjançant transferència
de crèdit, per un import de 47.000 €.
Examinada la memòria de l’alcaldia redactada a l’efecte on es relacionen les
partides i els imports de les despeses específiques i determinades que no
poden demorar-se fins l’exercici següent, així com les baixes de crèdits, les
quals no afecten al normal funcionament dels serveis municipals segons el
detall següent:
Aplicació
pressupost.
011-91302
1621-22719
920-48909

Descripció
Amortització préstecs llarg
termini
Recollida i eliminació
d’escombraries
Subvenció C.F. El Catllar

Pressupost
actual

Altes de
crèdits

Pressupost
final

139.000,00

7.000,00

146.000,00

460.000,00

35.000,00

495.000,00

28.000,00

5.000,00

33.000,00

Total altes de crèdits

Aplicació
pressupost.
151-48922
440-22711

Descripció
Subvenció energia elèctric
urbanitzacions
Servei transport escolar
escola l’Agulla

47.000,00

Pressupost
actual

Baixes de
crèdits

Pressupost
final

7.000,00

-3.000,00

4.000,00

34.000,00

-3.000,00

31.000,00

920-22722

Serveis de recaptació (BASE)

90.000,00

-14.000,00

76.000,00

Aplicació
pressupost.

Descripció

Pressupost
actual

Baixes de
crèdits

Pressupost
final

920-22618

Altres

8.000,00

-5.000,00

3.000,00

920-22605

Despeses SAM instrucció
expedients

5.000,00

-4.000,00

1.000,00
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920-22103

Combustibles i carburants

12.000,00

-4.000,00

8.000,00

920-22114

Gasoil calefacció escoles

13.500,00

-6.000,00

7.500,00

920-22199

Altres subministraments

4.200,00

-4.000,00

200,00

920-21600

Equips per a processos
d’informació

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

920-22200

Telèfon i fax

24.000,00

-2.000,00

20.000,00

Total baixes de crèdits

-47.000,00

Vist l’informe favorable del secretari interventor de l’ajuntament que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial
Decret 500/1990.
D’acord amb l’article 179.1 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, les entitats locals han de
regular, en les Bases d’execució del pressupost, el règim de transferències i
han d’establir, en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. En qualsevol
cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de
programa correspon al Ple de la corporació, tret que les baixes i les altes afectin
crèdits de personal.
Les transferències proposades afecten diferents grups de programa i no
inclouen modificacions del capítol 1. Tampoc afecten els crèdits ampliables, ni
els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les baixes que es proposen com a finançament no afecten al normal
funcionament dels serveis municipals.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del ple de l’ajuntament, per majoria simple.
L’aprovació d’aquest expedient es competència del ple de la corporació i hi són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del TRLRHL.
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El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es
presenta anivellat i formalment equilibrat. La modificació proposada compleix
amb els preceptes de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, ja que no es produeix
un increment del pressupost total.
En conseqüència, proposo que el Ple acordi:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 06/2015, per
import de 47.000,00€, consistent en una transferència de crèdits
entre aplicacions de diferent grup de programa, d’acord amb el
següent detall:
Aplicació
pressupost.
011-91302
1621-22719
920-48909

Descripció
Amortització préstecs llarg
termini
Recollida i eliminació
d’escombraries
Subvenció C.F. El Catllar

Pressupost
actual

Altes de
crèdits

Pressupost
final

139.000,00

7.000,00

146.000,00

460.000,00

35.000,00

495.000,00

28.000,00

5.000,00

33.000,00

Total altes de crèdits

Aplicació
pressupost.
151-48922
440-22711

Descripció
Subvenció energia elèctric
urbanitzacions
Servei transport escolar
escola l’Agulla

47.000,00

Pressupost
actual

Baixes de
crèdits

Pressupost
final

7.000,00

-3.000,00

4.000,00

34.000,00

-3.000,00

31.000,00

920-22722

Serveis de recaptació (BASE)

90.000,00

-14.000,00

76.000,00

920-22618

Altres

8.000,00

-5.000,00

3.000,00

920-22605

Despeses SAM instrucció
expedients

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

920-22103

Combustibles i carburants

12.000,00

-4.000,00

8.000,00

920-22114

Gasoil calefacció escoles

13.500,00

-6.000,00

7.500,00

920-22199

Altres subministraments

4.200,00

-4.000,00

200,00

920-21600

Equips per a processos
d’informació

6.000,00

-2.000,00

4.000,00
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920-22200

Telèfon i fax

24.000,00

Total baixes de crèdits

-2.000,00

22.000,00

-47.000,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Tot seguit intervé el Sr. Díaz per explicar el sentit del vot, dient que serà negatiu
atès que el seu grup no entén que es sobre subvencioni massa una entitat local
i que a més a més per tractar temes d’aquesta importància hauria de ser
necessari haver discutit prèviament la qüestió mitjançant la Junta de Portaveus
o, amb caràcter menys formal, en una reunió convocada a l’efecte.
El Sr. alcalde respon que es tracta d’unes operacions molt normals i freqüents
en la gestió pressupostària ordinària dels ajuntaments i que és un tema més de
caire tècnic que de debat polític.
El Sr. Morlà diu que el vot és negatiu pel procediment seguit en aquesta i en
altres qüestions que mereixen de consens previ.
El Sr. Díaz reitera la necessitat de l’equip de govern de buscar consens per
aprovar qüestions importants, més si recentment s’ha fet una reunió en la que
s’ha acordat que la gestió municipal es cenyís al pressupost vigent.
Finalment, els Srs. Morlà i Díaz diuen que faran el que calgui pel bé del Catllar,
però abans cal explicar i pactar les qüestions.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea.
Hi voten en contra els regidors Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà
Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
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Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta no és aprovada.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM PROMOGUDA PER LES SOCIETATS
GARDIMAR, SL I MAS MANEGUET, SA RESPECTE L’ÀMBIT DEL
SECTOR 24 (PARC DE LLEVANT) I DEL CAMP DE GOLF.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
El ple de l’ajuntament en sessió de 26 de març de 2015, va aprovar inicialment
la modificació puntual número 05 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) del Catllar, relativa a la zona situada a cavall entre el sector 24 (Parc
de Llevant) i la part del camp de golf que pertany a aquest municipi.
Aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini
d’un mes mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província número 126, de data 1 de juny de 2015, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6.884, de 3 de juny de 2015 i al diari El Punt
de 29 de maig de 2015, sense que s’hagin presentat al·legacions dins el termini
legalment establert.
Aquest acord ha estat notificat a les corporacions locals limítrofes i s’han
sol·licitat els preceptius informes als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, havent-se presentat els següents:
Informe favorable del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de
Tarragona.
Informe amb consideracions de l’ajuntament de Tarragona.
Altrament i de forma extemporània, s’ha presentat, en data 23 de setembre de
2015, una al·legació conjunta, signada pels Srs. José Fabra i Mañé, Josep M
Nolla Martí, Antonio Salas de Córdoba, Antonio Jordà, Miguel Angel Tirado
Garcia, Ramon Martínez Miranda i Tonchy Ugrinovic Catrino, contra l’acord
d’aprovació inicial.
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Vistos els informes de l’arquitecte municipal que consten a l’expedient i es
donen per reproduïts en els que es pronuncia sobre ambdues qüestions
contradictòries.
Vist l’informe del secretari interventor de l’ajuntament respecte al procediment
a seguir i la normativa aplicable, alhora que es pronuncia respecte les
al·legacions presentades, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
tramitació que l’emprada en la seva aprovació. En conseqüència, correspon a
l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Desestimar, per extemporània i en base als informes de l’arquitecte
de l’ajuntament i del secretari interventor municipal, l’al·legació
presentada en data 23 de setembre de 2015 pels Srs. José Fabra i
Mañé, Josep M Nolla Martí, Antonio Salas de Córdoba, Antonio Jordà,
Miguel Angel Tirado Garcia, Ramon Martínez Miranda i Tonchy
Ugrinovic Catrino, contra l’acord d’aprovació inicial.

Segon.

Aprovar provisionalment la modificació puntual 05 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) del Catllar.

Tercer.

Fer públic l’acord provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art.
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Quart.

Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva, si
s’escau.

Cinquè. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Joan Morlà
Mensa, M Goretti Gatell Anglès.
Hi voten en contra els regidors Carles Guillén Montserrat, i Marcelo Javier
Tarantino.
S’abstenen els regidors Ilé Gomis i Quintero i Teresa M Canela Armengol
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
5.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE L’ENCÀRREC DE LES
FUNCIONS DE TRESORERIA AL SECRETARI-INTERVENTOR DE
L’AJUNTAMENT D’ACORD AL QUE ESTABLEIX L’APLICACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 92 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, DE BASES DEL RÈGIM LOCAL, EFECTUADA PEL REIAL
DECRET LLEI 10/2015, D’11 DE SETEMBRE.

Per part del Secretari Interventor es dona compte de la modificació de l’article
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
que s’ha produït per l'art.3 del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost
de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a
l'economia.
Aquesta modificació ha comportat la supressió de l’exclusió d’exercir la funció
de tresoreria respecte dels llocs de treball dels secretaris interventor, per la qual
cosa i a sensu contrari implica que els Secretaris Interventor a més a més de
les funcions de secretaria i intervenció han de assumir les de tresoreria.
En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la circular informativa de la Direcció
General de la Funció Pública de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’octubre de
2015, intitulada “CRITERIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 92 BIS DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DEL
RÉGIMEN LOCAL, EFECTUADA POR EL REAL DECRETO‐ LEY 10/2015, DE
11 DE SEPTIEMBRE”, en la que es manifesta el següent:
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Esta modificación (abans esmentada) implica que desde la entrada en vigor del
Real Decreto Ley (13 de setembre de 2015), los funcionarios pertenecientes a
la Subescala de Secretaría‐intervención tienen atribuidas por igual las
funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo, de control y la fiscalización interna de la gestión económico‐
financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación, no
pudiendo ser desempeñadas estas funciones por Concejales.
A resultes d’aquests canvis normatius es dona compte als membres del Ple de
l’Ajuntament que les funcions de tresoreria han estat assumides pel Secretari
Interventor Sr. Jordi Reina Gelabert, havent cessat en aquestes tasques el
regidor Sr. Carles Guillén Montserrat.
Els membres del Ple de l’Ajuntament en donen per assabentats.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB
MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.

Es dona compte de la següent proposta presentada pel grup municipal CiU:
“EI 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries,
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l'Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l'Estat, va ser querellar-se contra
el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d'Ensenyament Irene Rigau.
EI 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l'organització del 9N i
han estat citats a declarar durant el proper mes d'octubre (en el cas del
president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l'afusellament del president Companys). Se'ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
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Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l'Europa del segle XXI.
Per tot el que s'exposa, el grup municipal de CIU proposa al Ple l'adopció dels
següents
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de
2014.
2.- Denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes
per impulsar processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l'Ajuntament del Catllar amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local
pel Dret a Decidir (si n'hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ferla públic a través dels mitjans públics municipals.”
Pren la paraula la portaveu del PSC dient:
“Estem d’acord amb els 4 punts de la part resolutiva de la moció però l’exposició
de motius no la subscrivim. En virtut d’això el nostre vot serà a favor.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.”
I, essent les divuit hores i vint-i-quatre minuts i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
L’alcalde

El Secretari
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