
 

 

SOL·LICITUD DE PLE EXTRAORDINARI 

 

Els sotasignats, Guillem Cusí Batlle, Neus Ferré Casao, Simon Calsina 

Comorera i Maria Solé Serradell, del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya,  regidors a l’ajuntament de Llançà,  els quals representem més de la 

quarta part del nombre legal de membres de la Corporació Local, a l’empara 

d’allò que estableix l’article 98 a) 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 

(TRLMRLC)1, presentem sol·licitud de celebració de Ple Extraordinari.  

Es fa constar que cap dels Regidors sotasignats no hem sol·licitat més de tres 

sessions plenàries extraordinàries dins d’aquest any, als efectes legalment 

establerts. 

Així mateix, manifestem la nostra voluntat de no autoritzar que dins de l’Ordre 

del Dia del Ple Extraordinari  s’incloguin més assumpte del que s’ha sol·licitat.  

Atesa la gravetat dels fets que motiven aquesta sol·licitud i la necessitat de 

donar-hi resposta al més aviat possible, sol·licitem que el ple se celebri com a 

molt tard el dia 17 d’octubre de 2019. 

 

 

 

 
1 Article 98 TRLMRLC 
“Sessions del ple 
El ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents: 
a) El ple té sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos en els ajuntaments de municipis d'una població 
entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. 
Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, 
almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de 
tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més enllà de quinze 
dies hàbils des que ha estat sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple 
ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho 
autoritzen expressament. 
Si el president no convoqués el ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat dins el termini 
de quinze dies assenyalat, aquest restarà convocat automàticament per al desè dia hàbil següent al de la 
finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual cosa s'ha de notificar pel secretari de la 
corporació a tots els membres d'aquesta el dia següent de finalitzar aquell termini de quinze dies. En 
absència del president o de qui hagi de substituir-lo legalment, el ple quedarà vàlidament constituït sempre 
que es produeixi el quòrum que requereix la lletra c) d'aquest article, en el qual cas serà presidit pel 
membre de la corporació de més edat entre els presents.” 
 



 

 

MOTIVACIÓ DE LA SOL·LICITUD  

Primera.- El dia 14 d’octubre de 2019 s’ha fet pública la  Sentència del Tribunal 

Suprem per la qual es condemnen a penes de presó els presidents d’Òmnium 

Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana, la Presidenta del Parlament de 

Catalunya i el vicepresident i els consellers de la Generalitat de Catalunya que 

van participar en l’organització del referèndum del Primer d’octubre de 2017. 

Segona.- Entenem que  aquesta corporació local ha d’expressar de forma 

categòrica el seu rebuig contra aquella sentència, d’una injustícia flagrant, per la 

qual es castiga amb extrema severitat els dirigents polítics i civils que van 

defensar, de forma pacífica i democràtica, que la ciutadania catalana pogués 

exercir el dret a decidir el seu futur. 

Tercera.- Cal que el ple de la corporació es reuneixi amb la màxima celeritat i 

aprovi la moció, que s’adjunta a aquesta sol·licitud, en què s’expressa el rebuig 

d’aquella sentència i la solidaritat amb les persones injustament condemnades. 

Per tot l’exposat, 

 

D E M A N E M:  

Primer.- Convocatòria de Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Llançà, pel debat 

i posterior votació de l’Ordre del Dia adjunt, no demorant-se la seva celebració 

més enllà del dia 17 d’octubre . 

Segon.- En el supòsit que l’Alcalde no procedís a la convocatòria del Ple 

Extraordinari dins el termini legalment establert, el Ple Extraordinari quedarà 

automàticament convocat pel desè dia hàbil següent a la finalització de 

l’esmentat termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel Secretari 

General de l’Ajuntament a la totalitat dels Regidors de la Corporació Local , en 

base al següent:  

 

ORDRE DEL DIA  

Punt Únic.- Lectura i votació de la MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR  L’AMNISTIA PER A LES 
PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ. 
 

 

 



 

 

Llançà, 14 d’Octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Guillem Cusí Batlle     Neus Ferré Casao 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Calsina Comorera    Maria Solé Serradell  

 

 

 

 

 

 

 


