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ACTA NÚM. 03/2018
PLN/2018/4

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE CELEBRADA EL DIA
24 DE MARÇ DE 2018.
Data: 24 de març de 2018.
Horari: Inici a les 12:00 h i acabament a les 12:30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 12:00 hores del dia vint-i-quatre de març de dos mil vuit, es reuneix a la Sala de Sessions,
instaurada auvi a la Sala d’Actes del Centre Cultural Municipal lo Casino, el Ple de la Corporació
Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT)
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Godia i Serra (SA)

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i
Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Secretari.
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.
Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:

Es donen les absències excusades dels regidors/es següents: durant tota la sessió, dels regidors Sr.
Jordi Estela i Ribes (ERC), Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA) i Sr. Simeó Abad Moliné (PPC), alguns
absents per compromisos prèvis i la premura de la convocatòria, altres per malalties o perquè no han
pogut assistir.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària i urgent, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentàriament establerta a l’art. 79 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
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Presidència.
L’Alcalde agraeix la nombrosa assistència a la sessió extraordinària i urgent, motiu pel qual s’ha celebrat
la sessió a la sala d’actes del Centre Cultural Municipal lo Casino.
Seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA.
1.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE EXTRAORDINÀRI I URGENT AIXÍ COM DE LA SEVA
CELEBRACIÓ A AL SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL MUNICIPAL LO CASINO.
L’Alcalde comunica al Ple que s’ha convocat amb caràcter extraordinari i per raons d’urgència la present
sessió del Ple, havent-se convocat als regidors de forma telefònica i personal.
Igualment es convocat en la sala d’actes del Centre Major, tal i com està acordat pel Ple quan es tracten
assumptes que poden tenir molta incidència i assistència i als efectes de preservar la seguretat dels
assistents.
La Motivació ve deriva per les ordres d'empresonament de la Presidenta del Parlament i Consellers i
Conselleres del Govern de la Generalitat dictada per l'Audiència Nacional el dia 23/03/2018, que precisa
d’una urgent reacció des de la nostra corporació.
Per tot el qual per l’Alcalde es proposa el següent
ACORD:
Validar la convocatòria extraordinària i urgent del Ple i la seva celebració al Centre Cultural Municipal.

2.- Expedient 1195. MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS I PER LA LLIBERTAT DELS
PRESOS POLÍTICS.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra introdueix la moció manifestant que és una proposta consensuada per
tots els grups polítics municipals assistents, que la imatge que te la sala de silenci i respecte expressa lo molt
colpits que estem tots per pels fets i els empresonaments dictats ahir pel Tribunal Suprem, per això considera
que com a Institució no poden estar sense fer res, per això em pactat una moció institucional que és la que es
farà al Parlament i a la que em afegit un punt per expressar el nostre rebut pels fets que han trescat famílies,
han exiliats a persones i han tret la llibertat a polítics que l’únic que han fet es donar compliment a la voluntat
popular.
Seguidament es dona lectura a la moció per l’Alcalde-President..
MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS I PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les recents decisions del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol contra membres del Govern de la Generalitat
de Catalunya, de l'antiga mesa del Parlament de Catalunya, contra dirigents dels partits polítics
independentistes i entitats de la societat civil organitzada representen una clara vulneració dels drets i les
llibertats polítiques. Des de fa mesos algunes d'aquestes persones romanen injustament a les presons

Codi Validació: 5SPGDT45Z69R354Q7HT2JGTH4 | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

Amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.

Esborrany acta de Ple

3

d'Estremera i Soto del Real de manera preventiva sense haver-se realitzat el judici així com també a l'exili, i
d'altres sovint s'han vist obligats a renunciar al seu escó per pressions judicials.
Rebutgem la persecució ideològica i política que des de les instàncies judicials i governamentals de l'Estat
espanyol s'està portant a terme contra l'independentisme i els seus representants electes vulnerant la llibertat
ideològica i de participació política. Denunciem l'empresonament injust d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i a l'exili forçós de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig,
Clara Ponsatí i Anna Gabriel, s'hi ha afegit l'ingrés de nou a presó de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül
Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, i l'exili forçós de Marta Rovira.
Per tots aquests motius, el grups Sempre Alcarràs, Pdcat Alcarràs i el grup d'Esquerra Republicana a
l'Ajuntament d’Alcarràs proposen l'adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Exigim la posada en llibertat immediata de les preses i presos polítics.
Segon. Defensem la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i denunciem la intolerable situació de
judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris.
Tercer. Insistim en la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades escollits democràticament, així
com dels representats de la societat civil i els membres del Govern i denunciem altre cop la vulneració de
drets civils, fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya.
Quart. Fem una crida als demòcrates de Catalunya, als demòcrates dels Països Catalans i de la resta de
nacions de l'Estat espanyol i també d'Europa a mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i
transversal en defensa dels drets civils i polítics.
Cinquè: acordem que l’Ajuntament d’Alcarràs no assistirà als actes on assisteixin càrrecs del Govern de
l’Estat espanyol ja siguin organitzats per aquests o per tercers. Tampoc convidarà a cap acte institucional a
cap d’aquests càrrecs mentre no canvií la situació d’empresonament dels presos polítics.
Sisè. Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
Oberta deliberació l’Alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals que manifesten el següent:

Aquests nous empresonaments es sumen als de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, el vicepresident Oriol
Junqueras i el conseller Joaquim Forn i, novament, condicionen de ple el funcionament del Parlament de
Catalunya. Els nostres representants polítics injustament vexats i empresonats no han comès cap delicte. Al
segle XXI el delicte és prohibir votar, prohibir que el poble decideixi si vol ser espanyol per convicció o per
força.
Avui des de Sempre Alcarràs diem prou a la repressió indecent i injusta que l’estat espanyol està portant a
terme contra representants electes de Catalunya.
2.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT, des de el mal estar que el suposa
personalment l’empresonament de gent del seu partit i de d’altres, alguns amics, tots representants del nostre
poble i de la societat civil catalana, vol denunciar la perversió de l’estat espanyol i expressar el desig de la
prompta llibertat de les persones que han escollides pel poble.
Des de l’Any 1359 a Cervera va néixer el General de Catalunya que després va ser la Generalitat, va ser
constituïda per administrar els donatius que es feian al rei, ja que les revoltes populars ja es queixaven a les
hores dels grans impostos que pagava Catalunya al rei. Quantes vegades a estat abolit i menys preuat el
nostre govern i els nostres governants per part de l’estat opressor espanyol.
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1.- La Sra. Dolors Godia, Com a portaveu del grup municipal de Sempre Alcarràs, manfiesta que comdemnem
l’ordre de presó preventiva sense fiança dicrtada ahir a la Presidenta del Parlament i els Consellers del
Govern legítim cessat pel 155 i actuals diputats electes: Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep
Rull i Jordi Turull.
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Avui no repassarà tota la història de Catalunya, però recorda que avui tornem a denunciar la perversió de la
política espanyola, tots els partits espanyols incapaços d’escoltar al poble català i a les reivindicacions socials
i la falta d’inversió a Catalunya. S’han amagat darrera dels jutges i fiscals que molts d’ells amb carnets dels
partits polítics campen posant als nostres líders socials i polítics a la presó. Amb una finalitat: callar la veu del
poble català.
La justícia ja ens va retallar l’estatut del 2006, avui la justícia no ens deixa investir el president escollit pel
poble català com a estat En Jordi Sánzhez o el Jordi Turull.
Ahir van veure un atemptat a la democràcia, però continuarem lluitant, qui s’han cregut que sóm nosaltres?, ni
un pas enrere i recordem el dia 1 d’octubre i tornem a cridar que no passaran.
3.- El Sr. Jaume Bernis, portaveu del grup municipal d’E.R.C., manifesta que avui no és un bon dia, que
davant els moments greus que esta vivint el nostre país, amb la vulneració dels drets i les llibertats polítiques
que afecta a les nostres institucions democràtiques i a la majoria de la ciutadania de Catalunya com a
representants del nostre poble d’Alcarràs.
Volem traslladar als nostres polítics a les nostres institucions, al conjunt de la població i, evidentment, a
l’estat espanyol i a la opinió pública, que rebutgem la persecució ideològica i política que des de les
instàncies judicials i governamentals de l’estat espanyol s’està portant a terme contra més de dos milions de
persones i els seus representants electes, que van sorgir de les últimes eleccions del 21 de desembre. Que
un altre cop va votar a favor de la independència.
La defensa de la independència de CTalunya i dels valors republicans no només es legítima i està emparada
pel dret de llibertat ideològica i participació política, sinó que avui a més emergeix com a la proposta
necessària per aturar la retallada de drets i llibertats que patim.
La persecució que pateixen companys companyes nostres des de fa dies i ahir mateix s’expressa de forma
ben clara amb les decisions del Tribunal Suprem de l’Estat espanyol, contra membre del govern de la
Generalitat de Catalunya, i membres dirigents de partits independentistes i entitats de la societat civil
organitzada. L’empresonament injut de l’Oriol Junqueras, Jordi Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuxart, Carme
Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull i els exilis forçosos del Carles Puigdemon,
Meritxell Serret, Toni Comin, Lluís Puig, Clara Ponsati, Marta Rovira i Anna Grabiel són molt greus i no es pot
acceptar la tergiversació forçada d’articles del codi penal o la invenció d’una violència inexistent per justificar
les imputacions del delicte de rebel·lió. Ens situen en una posició d’indefensió i actuació arbitraria dels
podenrs de l’estat inacceptables en una democràcia moderna i en un estat de dret.

1 r.- La llibertat de tots els presos polítics i el retonr dels nostres polítics exiliats i la retirada de l’art. 155 per
recuperar les nostres institucions.
2 n.- La unió i l’entesa de les formacions polítiques independentistes per formar un govern i treballar per fer
efectiu la voluntat majoritària del poble de Catalunya que va sorgir de les eleccions forçades del 21 de
desembre de 2017.
3 r.- A la resta de forces polítiques que conformen el Parlament que analitzin la vulneració dels drets i llibertats
per part de l’Estat i que actuïn en conseqüència, si de veritat són demòcrates.
4 t.- A la majoria del poble de Catalunya que ha expressat la seva voluntat política i de país a les urnes, els
crida a protegir i defensar-la amb seny, pacíficament, però amb contundència i de manera activa. Pel futur del
nostre país i dels nostres fills cal fer-ho.
4.- L’Alcalde-President finalment manifesta, en extracte, que mentre els jutges tanquin els nostres polítics i
vulnerin les nostres llibertats, vol manifestar el compromís de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs amb la posició
de defensa de les nostres institucions i la voluntat manifestada en la moció. Ens hi negarem a retirar llaços,
banderes, emblemes en defensa de la democràcia i la llibertat. Ens hi negarem a fer coses que considerem
injustes, no a fer coses il·legals, però reivindicant els drets i denunciat el que està passant, i la manipulació
dels jutges.
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Per això, demanem:
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No anirem a cap acte en el que hi participi cap representant de l’Estat espanyol, tampoc convidarà a cap acte
municipals, ni cap acte institucional a cap representant de l’Estat espanyol, demanem a tots els ajuntaments
de Catalunya als 700 adherits dels 734 ajuntaments de Catalunya que recolzin el procés engegat des de
l’Ajuntament d’Alcarràs, que facin el mateix no convidant ni participant en cap acte amb representació de
l’esttat. Em de fer pressió entre tots.
Ens han tancat als nostres líders socials i polítics, líders de manifestacions pacífiques, respectuoses, i per
això volen continuar donant exemple a tothom. Demanem complir promeses donades i que són expressió de
la voluntat del poble democràticament manifestades.
Fem una crida a tots els ajuntaments, ni anirem ni assistiran, a cap acte. Nosaltres a l’abril no voldrem que a
la junta de seguretat estigui representat la Guardia Civil, després del que va fer el dia 1 d’octubre, ni tampoc
la Subdelegació del Govern a Lleida.
Finalment dona per tancada la deliberació.
Posada la proposta de moció a votació, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre
legal del Ple, resta aprovada per a unanimitat dels assistents.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
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