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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Extraordinari amb urgència 
Data:           24/10/2017 19:00:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
ANNA VIURA RODILLA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
PERE CABOT BARBANY 
CRISTINA GALLEGO CABANAS 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
FRANCESC MONTES CASAS 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
ELVIRA MAS POBLADOR 
 
Excusen la seva assistència 
ANGEL EXOJO LOZANO 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 
dia 24 d'octubre de 2017, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari amb urgència, en 
primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió 
Se sotmet al Ple la ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la 
sessió. 
 
L'article 98 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 l’article 79 del Real Decret  
2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que 
hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.  
 
La urgència de la convocatòria i celebració del Ple està motivada per tal de 
manifestar el rebuig davant la greu imminent aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola per part de l’Estat espanyol, que comportarà la suspensió de 
l’autonomia catalana i la violació dels drets fonamentals contra la població i les 
institucions catalanes que es pretén portar-la aquest dijous dia 26.  Aquesta és la 
motivació  per la convocatòria del ple amb caràcter urgent.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
2.-Aprovació de la Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de 
Catalunya 
 
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 
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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, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

ACORDA 
 

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 estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República 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. 
 
 
Intervencions: 
 
Intervenen tots el grups municipals per explicar el seu sentit del vot. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els següents vots: 
 
A favor: 5PU, 3I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC 
Abstencions: - 
 
 
I a les vuit del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


