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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió :10/ 2017 
Data:  25-10-2017 
Hora d’inici:  13:00 hores 
Hora finalització: 13:30 hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS            
 
Presidenta :       Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors:               
                           En Ramón Brull Melich  
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Elíes Bonet Cervera 
                           Na Lluïsa Esmel Cardona 
                                                                            
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas 
                           Na Laura Bonet Iborra  
                           En Estanislau Martinez Puig 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
Va excusar la  seva assistència el regidor En Jordi Bonet Curto 
  
01.- APROVACIÓ MOCIÓ DE L’ACM I L’AMI  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 
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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 CAMARLES per la unanimitat dels 
deu membres assistents, grups municipals PDeCAT  , PSC-CP i ERC 
 

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. 
 
 
 
02.-APROVACIÓ MOCIÓ DE L’ACM I L’AMI   LLIBERTAT  DELS “ JORDIS” 
 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 

d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi 

Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no 

sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar 

a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i 

donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que 

crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 

després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins 
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i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats 

internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 

empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. 

No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que 

censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que 

coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de 

manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 

tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. 

Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma 

d’actuar pròpia d’una dictadura.  

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat 

per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar 

tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió 

social. 

Per tots aquests motius, el Ple de  l’Ajuntament de CAMARLES per la 
unanimitat dels deu membres assistents, grups municipals PDeCAT ,PSC-
CP i ERC 
 
ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 

protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 

expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les 

idees i empresona de forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així 

com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 

l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 

Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 

l’aprovació de la present moció. 

 

En el torn d’explicació de vot, l’Alcaldessa Sr. Zaragoza (PDeCAT)  respecte  a 

les mocions aprovades va fer la següent valoració: 
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“ Últimament hem tingut que sortir al carrer, últimament hem vist con la 
democràcia ha estat atacada. 
 Han entrat en fàbriques, han obert correspondència, han intervingut comptes, 
han detingut càrrecs públics, ens han pegat amb porres, ens han intimidat amb 
la policia nacional, amb la guàrdia civil, han citat Alcaldes a declarar i han 
empresonat Diputats i Presidents d’Entitats socials. 
 
Vivim temps molts difícils, crec que mai ens podíem imaginar que viuríem un atac 
a la democràcia tan dur com el que estem vivint. I el summun del summun va ser 
el dia 1 d’octubre, un dia indescriptible!. 
Ara tenim els Presidents de dos entitats socials tancats a la presó, privats de la 
seva llibertat. 
 
I tots els demòcrates ens sentim atacats en aquestos  empresonaments. 
Estem parlant que a l’Europa del segle XXI tenim presos polítics. 
Són presos sense fiança, son dos persones que han lluitat per los nostres drets. 
Creiem que ja no és qüestió d’analitzar el procés viscut a Catalunya. 
Ara es tracta de que a l’oferiment de diàleg i entesa, ells ens responen amb la 
força i a cop de 155. 
 
Es tracta de que  no volen  veure ni escoltar la realitat de tot un poble que ha 
sortit i surt al carrer exercint els seus drets, clamant per un exercici ple de la seva 
sobirania. 
 
L’aplicació de l’article 155 anunciada el dissabte 21 pel Sr. Rajoy és un  atac a la 
democràcia, al poble de Catalunya i a totes les persones demòcrates d’arreu de 
l’Estat. 
 
Esperem que siguin molts senadors i senadores demòcrates que votin NO a 
aquesta aplicació. 
 
Ara es el moment de veure qui es demòcrata i qui no. 
 
Ha arriba’t un punt en que tenim la sensació de que la Constitució ja no ens 
representa i el que s’intenta és cessar el nostre govern i ocupar el nostre 
Parlament.  
 
Creiem que aquesta nova República ens l’hem ben guanyada! “ 
 
 
 
El portaveu del grup municipal del PSC-CP Sr. Brull,  va posar de manifest que 
des del primer dia el seu grup  municipal ha estat implicat en tot el tema del 
procés, sempre al costat del poble de Catalunya, independentment del que pensi 
el partit a alts nivells, segons les seves paraules “ estem en lo poble i amb 
Catalunya” 
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El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Navarro, va intervenir dient: 
 
“ Hem de tenir la moral ben alta, ja que l’aplicació de l’article 155 es per a fer de 
Catalunya un” ghetto”, diuen que hi ha una majoria silenciada, però la gran  
majoria dels municipis estem en contra de l’aplicació de l’article 155,.Està tot 
basat en mentides” 
“ Respecte al “ Jordis”  son dues persones que no han comés cap delicte, tant 
sols manifestar-se pacíficament, i per això han estat empresonats per les seves 
idees” 
 
Per això no entén, com al Ple d’aquest matí al Consell Comarcal, hi ha hagut 
l’abstenció del President, al respecte de les dues  mocions, que han estat 
aprovades per tots els partits. 
 
Intervé el Sr. Brull ( PSC-CP), per a dir que abstenir-se no suposa votar en contra, 
simplement es donar pas a les mocions per a que prosperin. 
 
 
Per últim intervé l’Alcaldessa per a dir  que no val la pena que entréssim en allò 
que passi en altres organismes, i que efectivament l’abstenció del Consell 
Comarcal no ha impedit que les mocions prosperin. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les tretze  
trenta hores 
 
Vist i Plau                                                                           La Secretaria 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                         Teresa Roca Castell       
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