
EXTRACTE ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2017

ASSISTENTS  :  

ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT

REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz

Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal: 
Jordi Ortiz Boria

Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran

       Ref.  PLE  10/17

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les vint  hores
del  migdia  del  dia  vint-i-quatre  d’octubre  de
l’any dos mil disset, sota la presidència del Sr.
Alcalde,  Sr.  Josep Maria  Cruset  Domènech,
es reuneixen els senyors que s'esmenten al
marge,  assistits  de  la  secretària,  per  a
celebrar  la  sessió  extraordinària  i  urgent
convocada  pel  dia  d'avui  en  primera
convocatòria. El Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu
excusa la seva assistència.
 
Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA

D’acord amb allò  que disposa l’article  79  Real  Decret-Llei  2568/1986,  de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de  les  entitats  locals,  i  l’article  46.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  se  sotmet  a  la  ratificació  del  Ple  de
l’Ajuntament la convocatòria de la sessió d'avui amb caràcter extraordinari i urgent.

Una vegada vistos els fets que motiven la urgència, el Ple de l’Ajuntament acorda,
per unanimitat dels presents, aprovar ratificar la urgència de la sessió plenària.
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2/.  LECTURA I  APROVACIÓ, SI  ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS QUE VAN TENIR LLOC ELS DIES 20 DE JULIOL, 4 D’AGOST I 14
D’OCTUBRE DE 2017

Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de les actes de les sessions anteriors
que van tenir lloc els dies 20 de juliol, 4 d’agost i 14 d’octubre de 2017, se n’omet la
lectura, i cada acta és aprovada per unanimitat dels presents.

3/. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

3.1/  Moció  presentada  pels  grups  municipals  del  PDeCAT,  CUP  i  ERC-
Avancem-AM en suport a l’Escola Catalana

La regidora d’Ensenyament, Sra. Maria Cros, llegeix  la moció, el text literal de la
qual és el següent: 

«Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten directament als
centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis i  del
ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres personalitats.

Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat
d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.

Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb vocació i passió la
seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries per desenvolupar-se en la vida
adulta. Ho han fet transmetent els valors de la democràcia, del respecte, de la diversitat, del diàleg i
de la tolerància.

Al  llarg  de  tots  aquestes  anys,  els  alumnes  catalans  han  assolit  els  objectius  lingüístics  del
coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En aquest segon cas,
fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, dades del mateix ministeri
d’educació de l’Estat.

Són els mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els objectius
lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent.

Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han eliminat
hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les raons pedagògiques
més bàsiques i fonamentals.

Ara,  el  setge  s’estreny  més  i  se  senten  afirmacions  falses,  infundades  i  amb  la  voluntat  clara
d’enganyar i manipular l’opinió pública.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Riudoms,

ACORDA

Primer.-  Manifestar  el  suport  als  docents que vetllen,  amb estima i  passió pel  desenvolupament
integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i encoratjar-los a seguir realitzant la
seva tasca amb la mateixa determinació de sempre.

Segon.- Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndes de Vigo i la reivindicació d’un model
educatiu  just,  equitatiu i  respectuós que treballi  per  la  igualtat  d’oportunitats.  Un model educatiu
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representat per pedagogues com Marta Mata i Rosa Sensat a les que recordem com a intèrprets del
model de consens que hem construït entre tots. 

Tercer.- Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que garanteixin
preservar  el  model  històric  d’escola  catalana  davant  la  voluntat  clara  de  desprestigiar  l’escola  i
justificar una futura intervenció de l’Estat.

Quart.- Comunicar aquest acord a Somescola.cat, als centres educatius del municipi, a l’Associació
Catalana  de  Municipis,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  i  al  departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya».

Se sotmet a votació la moció presentada pels grups municipals de PDeCAT, CUP i
d’ERC-Avancem-AM, en suport a l’escola catalana,  i després del seu estudi i debat,
el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

3.2/  Moció  presentada  pels  grups  municipals  del  PDeCAT,  CUP  i  ERC-
Avancem-AM en relació  a  la  detenció  dels  presidents  d’Òmnium Cultural  i
l’Assemblea Nacional Catalana

El regidor Sr. Jordi Ortiz, llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent: 

«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 tots aquests motius, l’Ajuntament de Riudoms

ACORDA

PRIMER.-  Exigir  la  llibertat  immediata  dels presidents  de  l’Assemblea  Nacional  Catalana,  Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
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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».

Se sotmet a votació la moció presentada pels grups municipals de PDeCAT, CUP i
d’ERC-Avancem-AM, en relació a la detenció dels presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea  Nacional  Catalana,  i  després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.

3.3/  Moció  presentada  pels  grups  municipals  del  PDeCAT,  CUP  i  ERC-
Avancem-AM en relació a la suspensió de l’autonomia de Catalunya

La regidora Sra. Roser Torres, llegeix la moció, el text literal de la qual és el següent:

«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 de Riudoms

ACORDA

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular.
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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».

Se sotmet a votació la moció presentada pels grups municipals de PDeCAT, CUP i
d’ERC-Avancem-AM,  en  relació  a  la  suspensió  de  l’autonomia  de  Catalunya,  i
després  del  seu  estudi  i  debat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  per  unanimitat,
aprovar el contingut de la moció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i vint minuts
del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén aquesta
acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech       Carmen Alcoverro Beltrán
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