ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

12/2020
1 d’octubre de 2020
13.02 h a 13.55 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari i Urgent

Assistents
President
Marc Aloy Guàrdia
Tinents d’alcalde
Valentí Junyent Torras
Cristina Cruz Mas
Joan Calmet Piqué
David Aaron López Martí
Antoni Massegú Calveras
Montserrat Clotet Masana
Núria Masgrau Fontanet
Mariona Homs Alsina
Regidors i regidores
Pol Huguet Estrada
Anna Crespo Obiols
Jamaa Mbarki el Bachir
Rosa M. Ortega Juncosa
Claudina Relat Goberna
Josep Gili Prat
M. Mercè Tarragó Costa
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Mariana Romero Salguero
Roser Alegre Fontanet
Gemma Boix Pou
Jordi Trapé Úbeda
Secretari general
José Luis González Leal
Absents
Regidors i regidores
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
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Es fa constar que les regidores Anna Crespo Obiols, del GMERC, i Gemma Boix
Pou, del GM Fem Manresa, s’incorporen a la sessió a l’entrar en el coneixement
del punt 2 de l’ordre del dia.

Motivació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
Aquest dilluns, 28 de setembre de 2020, s’ha fet pública la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar el President de la Generalitat, Quim Torra Pla.
Un fet inèdit en la història del nostre país, ja que és el primer President inhabilitat en
exercici del seu càrrec.
Per aquest motiu, els grups proposants del ple consideren que cal una resposta ràpida
i urgent de les institucions davant d'aquest fet insòlit i que deixa el país sense el cap
de govern.
ORDRE DEL DIA
1.-

Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau,
ratificar-la.-

2.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de rebuig a
la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat
de Catalunya, Quim Torra Pla.-

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
1.-

Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau,
ratificar-la.-

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0174d9b
0a0241b45?startAt=22.0
L’alcalde sotmet a votació el pronunciament del Ple sobre la urgència de la
convocatòria, la qual és aprovada per 17 vots afirmatius (7 GMERC, 8 GMJxM i 2
GM Fem Manresa) i 4 abstencions (4 GMPSC-CP).
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2.-

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de rebuig a
la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat
de Catalunya, Quim Torra Pla.-

Es fa constar que les regidores Anna Crespo Obiols, del Grup Municipal d’ERC, i
Gemma Boix Pou, del GMFem Manresa, s’incorporen al saló de sessions a l’entrar en
el coneixement d’aquest punt.
El secretari exposa la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa,
de 29 de setembre de 2020, que es transcriu a continuació.
L’Ajuntament de Manresa rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i se situa per damunt
de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
L’Ajuntament de Manresa MANIFESTEM que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques… El Dret d’Expressió és un d’aquests
Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les
maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura… tenen una llarga història de discriminació per
part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que
ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i
que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social… Una discriminació que,
els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra
els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en
persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest
model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de
forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política.
En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
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5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
President de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment
grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses
institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix,
expressem la total solidaritat cap al President Torra que ha patit dos processos
judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la
llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret
d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada
i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una
opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les
institucions.”
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0174d9b
0a0241b45?startAt=221.0

L’alcalde sotmet la proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa
a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 3 GM Fem
Manresa) i 4 vots negatius (4 GMPSC-CP), i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........
El secretari general,

Vist i plau
L’alcalde,
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