PLE EXTRAORDINARI
ACTA NÚM. 10/15
Data: 8 d’octubre de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Dolors Pareta Jofre
Absents:
Sra. Susagna Mustera Garrofa
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A les 8 del vespre
Hora d’acabament de la sessió: A ¼ menys 5 de 9 del vespre
Ordre de dia:
1. Moció de rebuig de la festivitat del 12 d’octubre.
2. Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
Verges, 8 d’octubre de 2015

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient,
el Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
Excusa l’assistència la regidora senyora Susagna Mustera Garrofa.
1. MOCIÓ DE REBUIG DE LA FESTIVITAT DEL 12 D’OCTUBRE
El govern de Verges treballarà el 12 d’octubre.
L’equip de govern no farà festa el proper dia 12 d’octubre, en considerar-se no concernits per la
festivitat anomenada Día de la Hispanidad, una celebració que commemora la colonització del
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continent americà i el genocidi dels pobles indígenes. L’Ajuntament ofereix al personal municipal
la possibilitat de bescanviar aquest dia festiu per un altre de laborable.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament acorda que l’equip de govern no es sumarà a la festivitat del 12
d’octubre.
Segon.- Facilitar al personal de l’Ajuntament que puguin treballar el dia 12 d’octubre i fer festiu
qualsevol dia laborable.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada
amb el següent resultat:
7 vots a favor dels senyors Ignasi Sabater Poch, Jordi Tubert Vilà i Marc Roura Pujol, i les
senyores Núria Roca Puigdemont i Susagna Ribas Ros (Junts Fem Poble – CUP), el senyor
Cosme Hugas Domingo i la senyora Dolors Torres Bover (CIU Sumem per Verges)
Vots en contra: cap
Abstencions: 1 de la senyora Dolors Pareta Jofre (ERC – Verges Compromís de futur).
2. MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU, AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL
9N
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, el poble català vàrem ser cridats
pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies al voluntariat
de més de 40.000 persones, 2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat Espanyol, a través de
la Fiscalia General de l’Estat, va se querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas,
la vicepresidenta Joana Ortega i la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per a l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el
proper mes d’octubre. Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o
usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics sense
precedents a l’Europa del segle XXI.
Enguany, arran de la imputació del president de la Generalitat i les conselleres de Governació i
Ensenyament, Joana Ortega i Irene Rigau, per la seva implicació en el procés participatiu del 9
de novembre de 2014, els regidors i les regidores del govern municipal es prendran el dia 15
d’octubre com a festiu i el dedicaran a participar en els actes denúncia d’aquest nou atac a les
institucions catalanes. Recordem que el 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys i precisament ha estat aquesta la data triada per a la
declaració d’Artur Mas davant el tribunal.
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Considerem insòlit i inadmissible que s’interposi una querella contra membres del Govern per la
seva participació en un exercici democràtic, pacífic i cívic; exigim l’arxivament de les actuacions
contra Mas, Rigau i Ortega, i convidem a la ciutadania a participar en els actes que es
convoquen en protesta per una acció políticojudicial manifestament injusta.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Verges es solidaritza amb les tres persones imputades, ja que
en aquest cas ho són en la seva condició de representants institucionals de Catalunya en el
compliment d’un mandat popular, la celebració del 9N, i per tant haver empès en la mateixa
direcció que ho van fer centenars de milers de persones, així com diverses entitats de la societat
civil i formacions politiques entre les quals comptem.
Segon.- Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos
democràtics.
Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Verges amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, a les entitats del Pacte local per al Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada
per UNANIMITAT.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son ¼ menys 5 de 9
del vespre, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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