
ACTA  DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Número: 9  /2017

Caràcter: Extraordinària i Urgent

Data:  24.10.2017

Horari: de 19:30  a  19:50  hores

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor
Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sra. Neus Moragas i Fontané,  Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària  
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora 

Excusen assistència:

Sra. Anna Carrillo Oriol, Regidora

ORDRE DEL DIA:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la moció.

2.-  Moció  «per aturar la suspensió de l'autonomia a Catalunya». 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Bona nit,  Benvinguts!

Per qüestions tècniques, us expliquem que avui celebrarem dos plens, un després de l'altre, un
que ja estava previst i  era extraordinari en el qual el proposa l'aprovació de les ordenances
fiscals pel 2018, també hi ha una modificació puntual del POUM, es ratifica el decret de l'alcaldia
sobre un projecte d'àrea de regeneració i rehabilitació urbana i una moció dels presos polítics.
Ara bé, degut a que els esdeveniments es van succeint d'una manera molt precipitada i degut a
que  aquest  cap  de  setmana  passat  i  en  els  darrers  dies  hi  han  hagut  esdeveniments  i
concretament l'aplicació del  article 155 representa un atac de les nostres institucions de la
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nostra llibertat d'expressió de la democràcia i de moltes coses, els grups polítics que conformen
la  majoria  independentista  al  Parlament  han  cregut  oportú  consensuar  una  moció  on
evidentment hi han participat l' A.M.I. i la A.C.M. l'Associació Catalana de Municipis i aquesta
moció, s'està portant a tots els plens dels Ajuntaments de Catalunya que estiguin associats a
l'A.M.I  entre  dilluns  i  dimecres  i  marcar  una  mica  el  camí  que  han  de  seguir  els  nostres
governants  i  cap  on  volem  arribar.  Per  tant,  aquesta  moció  que  es  va  proposar  diria  que
diumenge al vespre o dilluns al matí s'ha de votar d'urgència i tot seguit l'explicarem la llegirem i
la votarem i després començarem l'altre Ple. 

Per tant el primer punt, votem la urgència.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4):  Àstrid Desset  Desset,  Antoni  Franco Caballé,  David Bohigas Vilalta,  i  Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontané, PAU (5):
Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP
(1): Sergi Riera Sau.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Amb permís, senyora alcaldessa, nosaltres com a grup apolític que soms també presentem la nostra moció 
que és molt similar a la seva però el resultat és una miqueta diferent.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sobre la suspensió de l'autonomia 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, si, sobre la suspensió de l'autonomia. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tinc entès que no podíem introduir rés, perquè de fet nosaltres també teníem una moció a consensuar que
condemnava la violència i tot això del 1 d'octubre i segons m'ha explicat la secretaria no la podíem introduir
ara sinó que tindrem que passar-la en el proper Ple. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquesta està relacionada amb el 155, s'ha modificat una mica el redactat segons la nostra opció. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
En tot cas, no se Sandra, presentem la de l'A.M.I. la votem i en tot cas aquesta vostra.
Pren la paraula la senyora secretària:
Votar-la ara, no la podríeu votar si de cas seria modificar-la, però així.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En tot cas aquesta com que està consensuada pels partits Junts pel Si i la C.U.P.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En tot cas, nosaltres votarem el  redactat de l'altra moció, en aquest cas ens abstindríem i en l'altra veurem,
de fet el redactat és força el mateix el que passa és que fem una mica de referència al punt, al primer punt.
No obstant, vostès llegeixin la seva i després nosaltres llegirem la nostra. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Llegeix la Moció sobre els presos polítics. 

1.-

  

TEMA: Pronunciament del Ple sobre la urgència de la moció.

Vist la moció presentada per la Sra Alcaldessa, en representació de l'equip de govern, que literalment
diu:

=» EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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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 per la secretària municipal de data 23 d'octubre de 2017.

Per tots aquests motius, l'alcaldessa, Astrid Desset Desset, proposa al  Ple l'adopció del següent

ACORD:

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.

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.

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.»

Atès que els esdeveniments passen de forma precipitada i gir dels esdeveniments de l'aplicació de
l'article 155 de la Constitució Espanyola, que és un atac a les institucions, es considera la moció que
ha participat l'AMI i la ACM que marca el camí .

Considerant doncs, la urgència que concorre per a procedir a l'adopció de l'acord que formen part de
l’ordre del dia de la sessió, això justifica la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple i de
conformitat amb el que disposen els articles 46.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i , 98.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  així  com  per  l’article  79  del  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/86, de 28 de novembre, en virtut
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dels quals és requisit indispensable procedir a la ratificació del caràcter urgent de la sessió com a
primer punt del seu ordre del dia. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sï, com ja hem dit en principi nosaltres avalem aquesta moció amb el noranta per cent del que s'ha
dit, sobretot en el punt on posa: << Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya>>.  Amb l'aplicació  de l'article 155 de la Constitució Espanyola.- I
nosaltres a més a més en el nostre paràgraf-. Si  suspenen l'autonomia nosaltres, creiem que aquest fet
podria  distorsionar  el  bon  funcionament  de  bona  part  del  teixit  associatiu,  les  administracions,
institucions i altres.   
Nosaltres  en gran part  estem d'acord  amb tot  el  que diuen vostès,  per  això,  amb aquesta ens
abstindrem i amb aquesta nostra que hem preparat si  la volen escoltar i  de cares al proper Ple
segons diu la secretària l'entraríem per Ple.

 La nostra posa el següent:

El  grup  municipal  PAU  (Per  Anglès  Units)  per  tal  que  s'aturi  la  suspensió  de  l'Autonomia  de
Catalunya. 
 El grup municipal PAU (Per Anglès Units), grup apolític que solament ens presentem a les Eleccions
Municipals i que no tenim cap lligam amb els partits polítics amb representació a les institucions , ni
de vot ni de directius, i que representem molts i diferents tarannàs del nostre poble, i que en el dia de
la  presa  de  possessió  com a  regidors  de  l'Ajuntament  vàrem jurar,  uns,  i  prometre,  altres,  per
imperatiu legal el següent: «jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Anglès, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?>> Jurament o promesa que altres companys de
C.I.U  i d'Esquerra també varen dir el mateix, i ara tot seguit fem referència a la moció d'avui.
Veient  la  moció  que  ha  arribat  al  nostre  Ajuntament  de  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència  i  l'Associació  Catalana  de  Municipis  i  vistos  els  seus  raonaments,  les  nostres
propostes que presentem al Ple de la Corporació son:
1.-  Donar suport  al  Govern de Catalunya i  al  Parlament per tal  que prenguin les decisions més
adients en aquests moments difícils, sempre que aquestes estiguin dins la legalitat, en el benentès
que el poble català en surti beneficiat.
2.- Instar al Govern espanyol i als partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de
Catalunya amb l'aplicació  de l'article  155 de la  Constitució  Espanyola.  Si  suspenen l'autonomia,
creiem que aquest fet podria distorsionar el bon funcionament de bona part del teixit associatiu, les
administracions, institucions i altres.
3.- Que el nostre President , Carles Puigdemont, faci tot el que estigui al seu abast per tal que en les
decisions que calguin prendre es vegin reflectides les inquietuds de tota la diversitat del nostre poble
català. 
4.-  Comunicar  aquests  acords  al  President  de  la  Generalitat,  a  la  Presidenta  del  Parlament  de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per a la Independència,
als grups polítics del parlament de Catalunya, al teixit  associatiu català i  als membres destacats
d'arreu del món que s'han pronunciat i s'estan pronunciant sobre la nostra situació. 

Moció, que esperem que rebi els suports dels Grups Municipals a l'Ajuntament d'Anglès. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En tot cas, quedarà per al proper Ple i ara nosaltres votarem en contra perquè, primer, aquí s'ha dit
una cosa que no és certa, nosaltres no varem jurar lleialtat al Rei  en cap moment en la pressa de
possessió.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
He dit alguns, les actes ho posen. Mireu les actes de possessió hi han dos companys de C.I.U, que
prometen, mireu les actes. 
Pren la paraula  el senyor David Bohigas:
En  tot  cas,  varen  prometre  per  imperatiu  legal  i  era  el  que  ens  obligaven  hi  no  teníem  altra
alternativa. Evidentment, la legalitat avui està entredit en tots els nivells.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que no tinc cap assessorament polític, veiem que per nosaltres si mai ens passa alguna cosa
no tenim paraigües. Estem d'acord  que el que ha passat de suspendre  l'autonomia no hi ha dret, i, a
més aplicant  el 155, així ho veiem nosaltres que és el que hi tenim més interès en que es posi de
manifest. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Evidentment, totes les posicions són lícites però el paraigües en aquesta situació em penso que no
en tenim cap si es que tira endavant són els arguments del Govern Espanyol. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres no som cap partit polític anem per lliures que és molt diferent.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Un moment si us plau, aquí la única cosa que ens hagues agradat, ja has fet una introducció al
començament,  quan  has  dit  que  vosaltres  el  P.D.C.A.T  i  la  C.U.P heu  consensuat  ens  hagués
agradat que ens haguéssiu cridat també.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Perdona, quan he dit que ho hem consensuat,  no em referia al nostre grup, sinó que em referia als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Ah , «vale, vale,» com heu diu vosaltres.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bé de l' A.M.I. directament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres no estem pas en contra de la moció vostra. En el cas del nostre grup creiem que la que cal
és aquesta. Però no votarem pas en contra.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
D'acord.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Només volia fer notar, em penso que les dues instàncies són molt diferents. Aquí, es demana que
s'aixequi la suspensió , aturar, es a dir.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho demanem en el punt 2 nostre, demanem , que no hi hagi suspensió .
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo potser no m'he explicat prou bé però és una moció que ha arribat de l'A.M.I, i l'A.C.M. els grups
Junts pel Si i la C.U.P. al Parlament .
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Només una pregunta i la Federació de Municipis no cal enviar-s'hi.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí,  no ho diu,  ho acabo de mirar i  no hi  és.  Associació Catalana de Municipis,  Associació de
Municipis per a la Independència, el President de la Generalitat, el President del Parlament al Govern
Espanyol i grups polítics.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís.
I no seria bo enviar-ho?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No ho considerem pas. El que és important són els acords, el primer molt notori que es demanar al
Govern de Catalunya i al Parlament que faci efectiu el mandat del 1 d'Octubre que ha estat cessat
pel B.O.E. Condemnar la violació dels drets  i tota la repressió que hi ha hagut al darrera .Instar al
Govern Espanyol, doncs que deixi d'aplicar l'article 155. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del seguent ACORD : 

Ratificar el caràcter Extraordinari i  urgent de la sessió de data 24 d'octubre de 2017»=

VOTACIONS:

5 de 7
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable 
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontan; PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Passo còpia a la secretària, 

2.-
   Moció  

TEMA: PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

Vist  la  moció  presentada per  l'alcaldessa,  Sra.  Astrid  Desset  en  representació  de  l'equip  de
govern, que literalment diu:

=»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 per la secretària municipal de data 23 d'octubre de 2017.

Per tots aquests motius, l'alcaldessa, Astrid Desset Desset, proposa al  Ple l'adopció del següent

ACORD:

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.
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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.

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.«=

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable 
A favor (8): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó Margarit,
Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas Fontan i CUP (1): Sergi Riera
Sau.
Abstencions(4): PAU (4):  Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Esteve Callís Prat i  Ernest Luz
Aurich; 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sra Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada
a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

L'alcalde accidental, La secretària,

Astrid Desset Desset Sandra Pinos Matínez 
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