AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ
PRP2017/1069

MOCIÓ 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 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.
Vist l’informe emès pel secretari el dia 23 d’octubre de 2017, que es transcriu a
continuació:
INFORME DELSECRETARI
Objecte de l’informe: moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Núm. referència informe secretaria: 20_2017
Antecedents de fet:
És objecte d’aquest informe la proposta de moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI) per aturar la suspensió de l’autonomia a Catalunya.
Informe:

Mod. DEC-GRAL

Primer. Des de l’Alcaldia d’aquest ajuntament es proposa celebrar un Ple extraordinari i urgent per a l’aprovació
de l’esmentada moció. Segons l’art. 107 del ROM de l’Ajuntament de Berga:

CPISR-1 C
Montserrat
Venturós Villalba

“el Ple celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb aquest caràcter per
l’Alcalde o Alcaldessa, en els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no es pugui
convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida.
En aquest cas no caldrà que els punts a tractar hagin estat prèviament dictaminats per les Comissions
Informatives, i el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha de ser la ratificació de la seva urgència, que de
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no ser apreciada pel Ple, impedirà que continuï la seva celebració, havent, en aquest cas, de ser aixecada la
sessió tot seguit.
Es podran convocar amb aquest caràcter, les sessions plenàries extraordinàries proposades pels membres de
la Corporació, quan l’Alcalde o Alcaldessa ho consideri convenient”.
En el mateix sentit els arts. 48.2.b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local i 98.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Segon.- D’acord amb l’art. 114.2 del ROM de Berga, tenen la consideració de mocióc d’alcaldia: una proposta
formulada per l'Alcaldia, a iniciativa pròpia o a petició d'algun dels Portaveus dels Grups Polítics Municipals,
que s'integra en la part resolutiva de l'ordre del dia de les sessions plenàries, i es sotmet a deliberació i votació
del Ple, sense el previ dictamen de la Comissió Informativa, per raons d'urgència, d'acord amb l'article 114.2.c)
d'aquest Reglament. La seva estructura es conforma, a l'igual que els dictàmens, en una part expositiva i una
part resolutiva, amb idèntic contingut que aquests.
Tercer.- Del contingut dels acords que es pretenen adoptar, en concret els punts segon, tercer i quart podem
emmarcar el seu contingut en el que es contempla en l’art. 126 ROM de l’Ajuntament de Berga que estableix:
No obstant això, en ús del dret a la llibertat d’expressió, es podran presentar mocions que, encara que alienes
a l’àmbit de competències municipals, incideixin o tractin de temes vinculats als interessos municipals. En
aquest cas, únicament s’incorporaran a l’ordre del dia del Ple si, previ debat dels seus membres, així ho acorda
la Junta de Portaveus (aquest extrem no consta en l’expedient de Ple per aprovar aquesta moció). L’aprovació
d’aquestes mocions no produirà més efectes en dret que la sola declaració de l’opinió municipal, sense
perjudici de la seva comunicació a les Autoritats i Administracions competents.
Quart.- Més dubtes planteja el punt primer de la moció, i a manca de més informació no es pot concretar
novament, que comporta 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 transitòrietat
jurídica i fundacional de la república aprovades pel Parlament de Catalunya.
En aquest sentit, s’informa que pel que fa referència a la llei del referèndum d’autodeterminació, el Tribunal
Constitucional mitjançant sentència del 17 d’octubre de 2017 ha declarat inconstitucional i nul·la integrament
la Llei 19/2017, del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. En aquest sentit i d’acord amb els arts. 164.1
CE i 39 i 40 de la Llei orgànica del tribunal constitucional (LOTC) l’esmentada sentència té plens efectes davant
a tothom i té valor de cosa jutjada.
I pel que fa referència a la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república (llei 20/2017, de 8 de
setembre), el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs núm. 4386-2017, promogut pel President del
govern d’España. I d’acord amb la providència publicada en el BOE de data 13 de setembre de 2017, d’acord
amb el seu punt tercer es té per invocat l’art. 161.2 CE que d’acord amb l’art. 30 LOTC comporta la suspensió
de la vigència i l’aplicació de la llei impugnada des de la data de publicació de la suspensió en el BOE (o sigui
el 13 de setembre d’enguany).
És el que s’informa als efectes escaients, no obstant això, l’òrgan municipal competent amb millor criteri
resoldrà allò que consideri més escaient.
El Secretari general
Antoni Pérez i Zúñiga
Berga, a 23 d’octubre de 2017.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Berga
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.

Mod. DEC-GRAL

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.
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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.
Berga, 23 d’octubre de 2017
L’alcaldessa

Mod. DEC-GRAL

Monterrat Venturós i Villalba

3

