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SR. REGIDOR

Per la present sou convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament :
Sessió: extraordinària
Dia: DIJOUS 26 D’OCTUBRE DE 2017
Hora: 10 h.
Lloc: Ajuntament.
Ordre del dia :
ÚNIC. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE
CATALUNYA (ACM-AMI)

Atentament.

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 23 d’octubre de 2017
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E D I C T E

El proper dijous, 26 d’octubre de 2017, a les 10 h. s’ha convocat Ple extraordinari
d’aquest Ajuntament, amb l’ordre del dia que a continuació s’assenyala:

ORDRE DEL DIA
ÚNIC. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE
CATALUNYA (ACM-AMI)

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde

Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 23 d’octubre de 2017
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017
Essent les 10,10 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial, els membres de l’Ajuntament,
a fi de celebrar sessió extraordinària sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria
Mullol i Miret.
Hi són presents:
X Sra. Conxi Rodríguez Fernández
X Sr. Miquel López Porrera
X Sr. Ramon Salse Ferriz
Sr. Josep Castells i Farré, ha excusat la seva assistència.
Assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Elena Muñoz i Camarasa, que
dona fe de l’acte.
Atesa l’existència de quòrum suficient d’acord amb l’art. 90 del ROF, el Sr. President
declara obert l’acte públic, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
ÚNIC. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE
CATALUNYA (ACM-AMI)
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar i adherir-se a la moció proposada
per l’ACM i l’AMI, el text de la qual literalment diu:
“MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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
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líders de la societat civil, el gran 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 Castell de Mur
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.”
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió quan
són les 10:25 hores del dia anteriorment assenyalat.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’art. 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa constar que durant la sessió han
intervingut tots els assistents, i que, si ha calgut reflectir expressament alguna opinió,
s’ha fet constar en l’apartat corresponent.
En compliment de l’esmentat art. 110 estenc la present acta i dono fe del seu contingut.
La secretària accidental
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Elena Muñoz i Camarasa Secretària accidental de l'Ajuntament de Castell de Mur,
CERTIFICO:
Que en el Ple de la Corporació, reunit en sessió extraordinària de data 26 d’octubre de
2017, va adoptar l’acord que literalment, diu:
“ÚNIC. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE
CATALUNYA (ACM-AMI)
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar i adherir-se a la moció proposada
per l’ACM i l’AMI, el text de la qual literalment diu:
“MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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 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 Castell de Mur
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.
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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.”
I perquè així consti als efectes adients, i a reserva dels termes que en resulti de l’aprovació
de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del ROF, lliuro la present d'ordre i amb
el vistiplau del Sr. Alcalde.
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 26 d’octubre de 2017
Vist i plau,
L’Alcalde,
Josep Maria Mullol i Miret

