Acta de la Sessió Extraordinària Urgent del Ple de l’Ajuntament de Torelló,
celebrada el dia 18 d´octubre de 2017
Identificació de la sessió:
Òrgan: Ple
Núm.: X2017001518
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data inici: 18 d´octubre de 2017
Horari: de les 20:00 h a les 20:26 h
Lloc: Caseta del jardí de l’Espona
Hi assisteixen:
Jaume Vivet Soler, Alcalde
Manuel Romans Sanchez, Cap De L'Àrea De Promoció Econòmica,
Comerç I Turisme I Regidor Delegat De Recursos Humans I Medi Ambient
Albert Portús Noguera, Cap De L'Àrea De D'Administració I Hisenda
David Forcada Rifa, Cap De L’Àrea De Serveis Territorials
Nuria Guell Rovira, Cap De L'Àrea De Serveis A Les Persones I
Regidora Delegada De Participació Ciutadana I Informació I Cultura
Marc Fontsere Candell, Cap De L'Àrea De Seguretat I Mobilitat I
Regidor Delegat D'Ensenyament
Carme Francoli Casas, Regidora Delegada Del Departament De
Benestar Social I Polítiques D'Igualtat
Concepcio Villena Aceituno, Regidora Delegada D'Esports
Jordi Rosell Plajats, Regidor Delegat De Joventut I Infància, Comerç I
Turisme I Salut Pública
Jordi Casals Prat, Regidor
Lluis Sabates Padros, Regidor
Xavier Lozano Victori, Regidor
Francesc Manrique Aumatell, Regidor
Elena Crespi Asensio, Regidora
Lluis Toneu Panicot, Regidor
Francisco Jose Rivera Garcia, Regidor
Juan Carmona Lopez, Regidor
Montserrat Freixa Costa, Secretària
Gemma Bau Puig, Interventora
ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTES
1.1.- Recolzament a la Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Omnium, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart

Desenvolupament de la sessió
1.- PROPOSTES
1.1.- Recolzament a la Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Omnium,
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171018&punto=1
ACORD:
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 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 tot això, el ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corproació, 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.
SISÈ.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació atès el resultat que s’especifica a continuació:

Aprovat per 15 vots a favor: Jaume Vivet Soler, Manuel Romans Sánchez, Albert
Portús Noguera, David Forcada Rifà, Núria Gúell Rovira, Marc Fontserè Candell,
Carme Francolí Casas, Concepció Villena Aceituno Jordi Rosell Plajats, Jordi Casals
Prat, Lluís Sabatés Padrós, Xavier Lozano Victori, Francesc Manrique Aumatell, Elena
Crespi Asensio, Lluís Toneu Panicot,
I 2 abstencions: Francisco José Rivera Garcia, Juan Carmona López

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

