AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-37/2019
14/2019
Extraordinària i urgent
17 d’octubre de 2019.

A Quart, el 17 d’octubre de 2019, quan són les catorze hores, en primera
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la
presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT conforme a
l’ordre del dia notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco
Perarnau, titular de la Corporació.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo
Sr. Samuel Lado Franco
Sr. Narcís Mas Martí
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé
Sra. Aïna Subiña Casals
Sr. Arnau Benac González
Sr. Carles Serra Coll

QA
QA
QA
QA
PSC
PSC
ERC
ERC
CUP

Han justificat la seva absència:
Sr. Jordi Batlle Egea
Sra. Vanesa Edith Larramendy

No Ads.
QA

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem
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1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Per unanimitat es ratifica l’urgència de la sessió.
2.- MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Estem en desacord amb la sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat
dilluns dia 14, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les
persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels
drets i llibertats col·lectives. I, al mateix temps, constatem que les forces
polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de
resolució del conflicte.
Tanmateix reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de
la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la
ciutadania, per via dialogada i pacífica.
Per tant, per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista.
Segon.- Condemnar tots els actes de caràcter violent, provinguin d’on
provinguin.
Tercer.- Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per
garantir els drets i les llibertats dels veïns de Quart, la defensa del diàleg i dels
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació
de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de
Diputats, a la Presidència del Senat a la Presidència del Govern de l’estat, a la
Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis, ala
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania
del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa que el seu grup
sempre havia dit que no entraria en qüestions polítiques de cap mena,
respectant totes les ideologies del municipi. Per tant “el que es presenta és una
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moció contra el que considerem una injustícia, contra unes persones i contra el
poble perquè creiem que era el moment que els polítics i els tribunals
rebaixessin el clima de tensió”. Intervé el Sr. Serra per preguntar per què es fa
aquest Ple quan en el Ple de la setmana passada no es va poder incloure una
moció contra els atacs a càrrecs electes de Palamós. El Sr. Alcalde diu que
aquesta moció que ara es presenta és més genèrica i per això es fa un Ple
extraordinari i urgent. Aquest Ple es iniciativa de l’equip de govern. Intervé
també la Sra. Subiña per demanar quina és la mecànica per incloure mocions
als plens. Li respon el Sr. Secretari sobre el que estableix la normativa de règim
local. Torna a prendre la paraula el Sr. Serra per dir que veu que es presenta
una moció que és la mateixa que proposa l’AMI, només que s’han retallat
alguns aspectes que ell considera importants. Per això demana més concreció i
determinació. També manifesta disconformitat en el punt número dos. Segueix
un petit debat, a voltes acalorat, entre diferents regidors sobre el moviment
independentista i la violència, també la policial. El Sr. Serra tampoc veu bé que
no es parli d’autodeterminació de Catalunya. El Sr. Lado diu que la moció
representa un acord de mínims entre totes les sensibilitats de l’equip de govern.
La Sr. Subiña pensa que caldria incloure-hi un punt que reclami expressament
la llibertat de les preses i presos polítics. Pensa que hauria de ser més crítica, i
per això avança que el seu grup s’abstindrà, tot i que agraeix el punt de trobada
que s’ha intentat per part de l’equip de govern. El Sr. Serra diu que aquesta
sentència crea jurisprudència i limita drets, i per això s’hauria de rebutjar
directament.
Finalment, sotmesa a votació, s’aprova per 3 vots a favor (C. Gutiérrez, M.
Cortés i S. Lado) i 6 abstencions ( N. Mas, G.Borgoñoz, C. Serra, A. Benac, A.
Subiña i S. Ballesteros)
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les catorze hores i setze minuts, de tot el que, com a Secretari
de la Corporació, CERTIFICO.

L’Alcalde-President,

Carles Gutiérrez Medina

El Secretari-Interventor

Carles Velasco Perarnau
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