AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DEL DIA 20 DE GENER DE 2020

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Maçanet de
Cabrenys, essent les 19:00 hores del
dia 20 de gener de 2020, es reuneix

REGIDORS/ES:
Secretari Interventor Marià Vilarnau
Massa i demés membres anotats al
extraordinària i urgent, que ha estat
convocada de forma urgent, amb

SECRETARI:
Marià Vilarnau Massa

assumptes a tractar.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la
sessió, en primera convocatòria, la Sra.
Presidenta la declara oberta, passant-se
a tractar els següents assumptes
inclosos a la següent
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ORDRE DEL DIA:

1. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL
CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM
TORRA I

dia i que no pot demorar en el temps donat que considera imprescindible de la mateixa
dels tribunals de justícia en relació a les mesures cautelars sol·licitades tant pel MH
assistents acorden continuar amb el Ple.

1. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL
CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM
TORRA I
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra,
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.

determ
respecte els motius de cessament del President del nostre país.

Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que

rminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
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PRIMER.retirada de la seva credencial d

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la
malgrat la recent sentència del TJUE en què
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els

QUART.representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,

CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn
dels exiliats i exiliades i la plen
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels
Diputats, a la
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar
mitjans que es creguin oportuns.
Sense debat la moció és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa Presidenta
alçà la sessió a les 19:45
igna la Sra.
alcaldessa, amb mi, la secretari-interventor, que certifico.

