AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 3/2019
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 29
D’ABRIL DE 2019
A Puigdàlber, a les 19:00 hores del dia 29 d’abril de 2019, es reuneixen a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, els senyors regidors electes que més avall s’esmenten, prèvia
convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària per a tractar els assumptes
que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària - accidental de la Corporació,
M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president (CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)

NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Ramon Raventós Mestres, regidor.
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Municipals i al
Parlament Europeu, que s’han de celebrar el proper 26 de maig de 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Sorteig membres de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals i al Parlament
Europeu que s’han de celebrar el proper 26 de maig de 2019.
Per part de la secretària es recorda que l’aplicació informàtica amb la que es farà el
sorteig és la mateixa que la utilitzada a les passades eleccions. Tanmateix s’informa del
nombre de persones que entren en aquest sorteig, distribuïdes per grau d’escolaritat i
que de les persones que eventualment puguin sortir escollides en el sorteig s’exclourà
a aquelles que actualment tenen la condició de regidor.
A continuació es procedeix a fer el sorteig.
*(El resultat del sorteig, s’annexa al final d’aquesta acta de la qual n’és part integrant).

Plaça de la Vila, 1 – T. 938989077- F. 938989095 - 08797 PUIGDÀLBER (Barcelona) - puigdalber@diba.cat - www.puigdalber.cat

AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
Entenent que no concorre en principi, cap causa d’exclusió entre els nomenats,
s’aprova unànimement sense cap més debat.
2.- Aprovació, si escau, de la Moció sobre la condemna i rebuig a l’afusellament i
crema simbòlica del President Puigdemont.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“El passat 21 d’abril de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe (Sevilla) una
celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge públic/històric. Enguany
es va escollir la figura del MHP Carles Puigdemont, que es va transfigurar en un ninot que
portava un llaç groc i l’estelada a l’esquena.
En la celebració, un conjunt de persones varen transportat el ninot fins que va ser penjat,
afusellat i finalment cremat.
Davant d’aquesta acció, l’alcalde del municipi (del PSOE) es va defensar dient que “El muñeco
representa un mal y lo que se mata es el mal”.
Tenint en compte que el “mal” que argumentava l’alcalde del municipi estava representat pel
President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer saber a la ciutadania, així com
al consistori de Coripe, el següent:






El president Puigdemont és un líder polític, escollit democràticament per la
ciutadania de Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del respecte
mutu entre pobles, dels valors democràtics més ferms. A més, l’atac contra la seva
persona també ho és contra la presidència de la Generalitat, institució que acull i
engloba a tots els ciutadans de Catalunya.
Els llaços s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans i
catalanes per mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils fonamentals.
No és una reivindicació de la independència, sinó que és una reivindicació contra
la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les seves idees polítiques.
Alhora, també els utilitzen persones que no són independentistes i que estan a favor
dels drets de les persones injustament tractades o que s’han escandalitzat per
aquestes situacions.
L’estelada és la bandera catalana que representa el desig d’independència i
llibertat nacional del poble de Catalunya. És un símbol d’una ambició política,
democràtica i inclusiva, i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.

Aquesta actuació és ofensiva per totes aquelles persones que comparteixen les idees
representades pels símbols atacats i extremadament irrespectuosa envers la figura del President
de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal recordar, de la totalitat de la
ciutadania de Catalunya.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
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Primer.- Condemnar enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del MHP Carles
Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada. Es tracta d’una falta de respecte personal envers el
President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers de ciutadans de Catalunya
que el van escollir com el seu representant.
Segon.- Rebutjar l’atac a símbols com el llaç groc o l’estelada. Es tracta de símbols reivindicatius
que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país democràtic.
Tercer.- Exigir la presentació d’excuses per part del consistori del municipi de Coripe i demanar
depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat autorització per la
celebració d’aquest acte.
Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una denúncia per
aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d’odi i discriminació.
Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquets acords a l’Ajuntament de Coripe (Sevilla) i al Parlament
de Catalunya.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
Es posa fi al debat i sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzat aquest Ple i la
sessió s’aixeca a les 19:35 hores. I perquè quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc amb el vist i plau del President aquesta acta, a Puigdàlber, 29
d’abril de 2019.
VISTIPLAU
L’ALCALDE

LA SECRETARIA
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***

SORTEIG DE MEMBRES DE MESA

***

MUNICIPI: PUIGDÀLBER
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: AUDITORI MUNICIPAL
ADREÇA: PL VILA (LA) NUM: 1

PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0148 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: GABRIEL GIRO VIA
Identificador: 46633018N
Adreça: BARRI GORNER (EL) 3
Codi Postal: 08797
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0084 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSE LUIS CRUZ DE LA BLAZQUEZ
Identificador: 43504928Z
Adreça: BARRI GORNER (EL) 2
Codi Postal: 08797
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0379 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: LLUIS VIDAL OLLE
Identificador: 77320074P
Adreça: BARRI BELLAVISTA, 3
Codi Postal: 08797
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0062 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: JORDI CASAS MORENO
Identificador: 77098654D
Adreça: C DIPUTACIO, 34
Codi Postal: 08797
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0043 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: PILAR CARBO FIGUERAS
Identificador: 77081113V
Adreça: C PLA, 5
Codi Postal: 08797
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0214 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: ACHUCHA MOHAMED ABDELKADER
Identificador: 45093347F
Adreça: C MIG (DEL) 7 ESC.A PIS P01 PTA1
Codi Postal: 08797
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VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0367 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: MARIA VALLES GARCIA
Identificador: 48102109R
Adreça: AV. CATALUNYA, 27
Codi Postal: 08797
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0045 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: JOSE RAMON CARBO RODRIGUEZ
Identificador: 77288460L
Adreça: C SANT RAMON DE PENYAFORT, 29
Codi Postal: 08797
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0024 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: FRANCISCA BAQUES LLOPART
Identificador: 77269550S
Adreça: BARRI BELLAVISTA, 6
Codi Postal: 08797

**********************************************************************************
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