ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2017.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Susanna Sancho i Maigí
Sra. Joana Isabel Estévez i González
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres
Sr. Pau Cid i Espelta
Sra. Júlia Barberà i Manrique
Sra. Manuela Cid i Espuny
Sr. Francesc Paz i Belmonte
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
Sra. Isabel Ferré i Roca
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
Sr. Albert Roig i Cervera
Sr. Francesc Josep Miró i Melich
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn
Sra. Rosa Pertegaz i Lafont
Sr. Germán Ciscar i Pastor
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-quarte d’octubre de dos mil disset.
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs.
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la
sotasignat, Secretària general de la Corporació, estant també present la
Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la
sessió extraordinària urgent convocada per al dia de la data, amb el següent

ordre del dia:
1. Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària convocada.
2. Moció del grup municipal d’EA-AM per aturar la suspensió de
l’Autonomia de Catalunya.
Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde explica que els grups municipals
han deliberat sobre la possibilitat de que els membres de la Corporació que
perceben indemnitzacions per l’assistència a les sessions plenàries no la
rebessin per aquesta sessió, no havent-se arribat a un acord, aquells
membres que renunciïn voluntàriament a aquesta indemnització ho
comunicaran a la Intervenció municipal. Dit això anuncia que els membres
del grup d’EA – AM que perceben aquesta indemnització renuncien a la
mateixa.
La regidora Sra, Isabel Ferré diu que els membres del grup de CiU també
renuncien a la indemnització, en el mateix sentit la regidora no adscrita,
Sra. Rosa Pertegaz.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que els membres del grup del PSC – CP per
coherència, en no haver-se acordat la renuncia al Consell Comarcal, tampoc
ho faran per aquesta sessió plenària.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els
següents acords:
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CONVOCADA.
Per unanimitat de tots els membres de la Corporació, s’aprova el caràcter
urgent de la sessió convocada per al dia de la data.
2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-AM PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
A continuació pel Sr. Alcalde es dona lectura a la moció que diu:
“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 d’Amposta
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 dels membres:
El Sr. Alcalde anuncia que a petició del grup del PSC – CP els 4 acords que
integren la moció es votaran per separat.

La regidora Sra. Rosa Pertegaz, manifesta el seu suport a la totalitat de la
moció, s’està davant un procés que no data de 4 dies, fa molt temps que el
poble de Catalunya ho reclama amb manifestacions pacífiques i és molt
greu veure a les 2 persones que representen el moviment ciutadà a la presó
per tirar-lo endavant. És de vergonya veure la informació que donen
algunes televisions i sentir que es vol anul·lar la televisió de Catalunya, com
així s’ha manifestat, fins i tot, des de la mateixa televisió espanyola. És injust
l’empresonament dels 2 dirigents de les entitats per organitzar
manifestacions i accions cíviques i pacífiques. Tots ens hem de mantenir
ferms i serens, donant suport al Govern de la Generalitat per portar el
procés a bon fi (objectiu que figurava en el programa electoral de Junts pel
sí) i que el Govern de l’Estat espanyol no imaginava que arribes on estem.
Acaba agraint la seva tasca a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum de l’1 d’octubre, mostra de civisme i estratègia, alhora que
torna a encoratjar a seguir endavant de forma ferma i serena i donar suport
al Govern que representa la legitimitat democràtica.
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC s’abstindrà en l’acord
primer i votarà a favor de la resta d’acords.
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP entén que
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució és un atac frontal a les nostres
institucions, no consideren les mesures restrictives la via per la resolució del
conflicte, ha de ser el diàleg, per tant donaran suport als acords 2, 3 i 4 de la
moció, mentre que votaran en contra de l’acord 1, ja que mai han donat el
seu suport a allò que en ell figura. Acaba emplaçant a tothom a dialogar,
considerant en aquesta línia totalment adequada la resposta del President
de la Generalitat al requeriment del Govern de l’Estat.
La regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport total a la moció del grup de
CiU, l’article 155 de la Constitució diu que l’Estat podrà donar instruccions a
les comunitats autònomes; però, el que pretén el Govern de l’Estat és
l’aniquilació de l’autonomia de Catalunya, plantejant, fins i tot, treure al
President de la Generalitat la facultat de dissoldre el Parlament i convocar
eleccions, mesura clarament en contra de la Constitució que tant diuen
defensar. Aquesta aniquilació de l’autonomia de Catalunya no és més que
una carta en blanc i un primer pas per seguir amb altres autonomies. A
Espanya fa molt temps que ha desaparegut la separació de poders com ho
demostra la proposta d’aplicació de mesures que són una aberració jurídica
que vulnera la pròpia Constitució i que, personalment, no té cap dubte
s’acabaran aplicant.
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM dona ple suport a la moció,

l’aplicació de l’article 155 no pot ser la solució per l’encaix de Catalunya i
Espanya, com ho prova que molta gent no independentista s’ha manifestat
en contra de la seva aplicació. No soluciona el problema, l’empitjora, molts
col·lectius han manifestat que no acceptaran la intervenció estatal la qual
cosa pot provocar una aturada del país. Els partits que donen suport a
l’aplicació de l’article 155 deurien reflexionar sobre quina porta obre aquest
xec en blanc, que no és altra que la recentralització de l’Estat, tot allò fet per
un partit que l’únic que busca amb això és el rèdit electoral que li reporta a
la resta de l’Estat l’actuació en contra de Catalunya.
Després de les intervencions anteriors es passa la moció a votació amb el
resultat següent:
Acord 1: s’aprova per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del
grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita,
Sra. Rosa Pertegaz, l’abstenció del membre del grup de PxC i el vot en
contra dels 2 membres del grup del PSC – CP.
Acords 2, 3 i 4: s’aproven per unanimitat dels 21 membres de la Corporació.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per
acabada la sessió, essent les vint hores i disset minuts, i de tot el que s’ha
tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

