ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2020.
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A la sala polivalent del centre cultural habilitada com a sala de sessions per
garantir les mesures de distanciament social imposades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de
març) i demés normativa dimanant, essent dos quarts de set de la del dia
trenta de setembre de dos mil vint, 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
extraordinària i urgent del ple:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Daniel Rodríguez Polo
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
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.
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Es dona compte de la següent proposta:
Les institucions catalanes són la màxima expressió de la voluntat de la
ciutadania de governar-se a si mateixa per aconseguir el progrés i el benestar.
És aquí on rauen els pilars bàsics de qualsevol democràcia, que pretén
representar, defensar i fomentar les llibertats individuals i col•lectives.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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La Presidència de la Generalitat és un fonament bàsic del sistema polític
català. Juntament amb el Parlament de Catalunya són les dues principals
institucions polítiques que té Catalunya i les dues emanen de la voluntat dels
ciutadans a través de les urnes. Només el Parlament, d’acord amb la seva
sobirania, pot ser la institució que esculli, nomeni o rellevi del seu càrrec un/a
President/a de la Generalitat.
És el poble de Catalunya qui, a través de les seves institucions polítiques, ha
de determinar com i qui es governa al conjunt de catalanes i catalans. No
podem permetre que un requeriment d’un organisme com la Junta Electoral
Central serveixi per destituir i inhabilitar políticament al President de la
Generalitat de Catalunya. I menys per una pancarta que expressa la defensa
de les llibertats individuals i col•lectives i de la democràcia.
Des del municipalisme català rebutgem enèrgicament la sentència de la Sala
Segona, Sala Penal, del Tribunal Suprem de 28 de setembre de 2020 i la
inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Quim Torra.
Els Ajuntaments, com a institucions de referència per a la ciutadania i
fonament de la democràcia, som espais de llibertat i pluralisme. Les nostres
institucions polítiques, siguin quines siguin, sempre han de preservar la
llibertat d’expressió. I no donarem mai suport a aquells que amb processos
judicials, persecució d’idees i repressió i censura vulguin canviar els
fonaments de la democràcia.
Cap institució pot ser inhabilitada per reclamar la llibertat i la democràcia. El
municipalisme català ha mostrat en repetides ocasions el seu compromís amb
les institucions catalanes i amb la defensa de la llibertat i la democràcia. I avui,
més alt que mai, i més clar que mai, repetim que cap injustícia podrà tòrcer
aquest compromís.
Els carrers, places i façanes dels nostres pobles i ciutats sempre han sigut
espais de llibertat, de democràcia i de compromís cívic amb el municipi, però
també amb els drets i llibertats del poble de Catalunya. De fet, què és un
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balcó, o una plaça pública sinó un lloc de trobada, intercanvi, i també de
reivindicació?
3

Ara, més que mai, és el moment de la unitat, cívica, social i política, del
compromís amb la llibertat i de la defensa dels drets fonamentals de tota
societat: la democràcia, el pluralisme i la llibertat d’expressió. Perquè només
amb aquests drets podrem esdevenir com a poble, i preservar la nostra
dignitat.
L’Ajuntament del Catllar al teu costat, President!

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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La resposta dels ajuntaments a aquesta anomalia democràtica ha de ser
ràpida i d’aquí que haguem convocat aquesta sessió del Ple amb la celeritat
necessària i un cop les entitats municipalistes de les que formem part han
bastit l’argumentari necessari per combatre tanta irregularitat.
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.”
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, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez i Daniel Rodríguez Polo.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, amb el quòrum de la majoria
absoluta exigit pels 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,
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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.
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2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERCAM I JUNTS DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
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JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
L’Ajuntament del Catllar rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, M.
Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya
mitjançant els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la
justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món
municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la
sentència de forma conjunta.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a
totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals,
socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un
d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de
cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació
per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra,
que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en
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persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament,
als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el
seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que
ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.

JOAN MORLÀ I MENSA
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4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci
política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el
131è. president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no
constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una
sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la
Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al
president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des
de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels
presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.”
Abans de procedir a la votació, intervé el Sr. Antonio López i sol·licita que
aquesta 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:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez,
Montserrat Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Daniel Rodríguez Polo.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

17/11/2020 Alcalde

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.
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, Montserrat Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Josep Plana
Monné i Daniel Rodríguez Polo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Alícia Inglés
Villena i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
I quan manquen dos minuts per tres quarts de set de la tarda 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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Vots en contra: cap.
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