ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL DIA 23
DE DESEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint-i-tres de
desembre de dos mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió Extraordinari
amb urgència del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Han excusat la seva assistència la regidora Sra. M Montserrat Inglés Novell i
el regidor Sr. Jordi Eliseu Porta González.
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Intervé el Sr. alcalde i explica els motius per apreciar la urgència de la sessió
que rauen en la publicació de les sentències dels òrgans judicials que son
objecte de cadascuna de les mocions que es presenten a coneixement del
ple.
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Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 98 “b” 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 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, l’alcaldia proposa declarar la urgència de la
sessió.
Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió, amb el
següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

20/01/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

20/01/2020 Alcalde

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna
Tous Dalmau Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta exigit per articles 83 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 i 51 Real
del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, acorda aprovar la
urgència de la sessió.
Abans de procedir a tractar els assumptes de l’ordre del dia restants, intervé el
Sr. Antonio López i sol·licita que la votació de les dues mocions a considerar
es faci de forma nominal.
Tot seguit es sotmet a votació que l’adopció dels acords es faci de forma
nominal, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna
Tous Dalmau Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
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Abstencions: cap.
3

En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el
quòrum de la majoria simple, acorda que la votació per a l’adopció dels acords
es faci de forma nominal.
2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC – UNITS PEL
CATLLAR, JUNTS PEL CATLLAR, MO1-TE PEL CATLLAR I ECG EL
CATLLAR PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA
LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS
I PRESES POLÍTIQUES.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha
arribat des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent
des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions,
desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar
les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics
catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han
vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el
Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol
Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1
d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el
procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat
immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels
estats i, d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la
llibertat immediata d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha
reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David
Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat
la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
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Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.

Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de
la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat
immediata d’Oriol Junqueras.

Segon.

Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han
vist negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i
Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Tercer.

Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el
seu vot a les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions
independentistes i reclamar que no vegin més temps vulnerats els
seus drets.

Quart.

Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les
seves formes - com la inhabilitació del President Torra - i a
l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques.

Cinquè. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups
parlamentaris del Parlament Europeu.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Josep Plana Monné, Daniel Rodríguez Polo, Francesc Saigí
Nuñez, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Ariadna Tous Dalmau
Vots en contra: cap.
Abstencions: Alícia Inglés Villena i Antonio López López.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL DE JUNTS PEL
CATLLAR, ERC-UNICAT, MO1-TE PEL CATLLAR, ECG EL CATLLAR A
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE EL CATLLAR
CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació
popular, exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la
llibertat d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat
tenia el “deure de defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no
permetrà mai que siguin vulnerats i trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat
només per un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra
unes idees.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat
només per un suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra
unes idees
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet
pública la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per
desobediència i l'inhabilita com a president de Catalunya durant un any i mig,
per no treure la pancarta en suport als presos polítics del balcó de la
Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les
costes, excepte les derivades de l’acusació popular.

JORDI CABRE MARTORELL
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El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de
desobediència, o, subsidiàriament, per un de denegació d'auxili, en no acatar
inicialment l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la
Generalitat una pancarta amb un llaç groc a favor dels presos polítics en el
transcurs del recent període electoral dels comicis espanyols.
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D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la
Generalitat i recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el
seu reclam de llibertat pels presos polítics.

Segon.

Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de
Catalunya, al seu President, al Parlament del Catalunya i al poble
que representa.

Tercer.

Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels
paràmetres de la justícia europea.

Quart.

Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en
relació als afers catalans en general i als independentistes en
particular, és un escull per al normal desenvolupament de qualsevol
acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del diàleg, però
considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap taula fins
que no rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les
demandes de llibertat del poble de Catalunya, així com del seu
benestar econòmic i social.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Josep Plana Monné, Daniel Rodríguez Polo, Francesc Saigí
Nuñez, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Ariadna Tous Dalmau.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Alícia Inglés Villena i Antonio López López.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
I quan són un quart menys cinc de vuit del vespre i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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