
 
ACTA del Ple municipal núm. 09/2017, de data 07.09.2017   

1 

 

09.07.09.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE 
LA BISBAL D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ  
Núm. de la sessió:  09/2017 
Caràcter:   Extraordinària i urgent 
Data:      07.09.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:05 h 
Hora d’acabament:              20:30 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluís Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Absents 
Sr. Òscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
 
QUÒRUM 
Comprovat que el quòrum dels assistents, compleix allò que estableix l’article 98.c) 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 (i es manté durant la sessió), el Sr. alcalde obre la sessió, 
declarada pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- Aprovar el pronunciament sobre la urgència de la sessió. 
2.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1766/2017, de data 07.09.2017, de manifestació de 
suport al referèndum del dia 1 d’octubre de 2017. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
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1.- Aprovar el pronunciament sobre la urgència de la sessió. 
 
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple la urgència de la sessió, motivada per la 
transcendència de la recent aprovació, per part del Parlament de Catalunya, de la Llei 
19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, i de la voluntat municipal 
de formar part del procés, a més de la voluntat de donar més solemnitat al suport municipal. 
 
Seguidament, el Ple, per majoria absoluta (vot favorable dels 12 regidors/es presents dels 
17 que, de fet i de dret, componen la Corporació), ACORDA:  
 
Únic.- Aprovar la urgència de la sessió. 
 
2.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1766/2017, de data 07.09.2017, de manifestació 
de suport al referèndum del dia 1 d’octubre de 2017. 
 
El secretari dona lectura a la següent proposta: 
 
“Vist el Decret d’alcaldia núm. 1766/2017, de data 07.09.2017, de manifestació de suport al 
referèndum del dia 1 d’octubre de 2017: 
 

“Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la 
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017. 
 
En exercici de les atribucions de representació, aquesta Alcaldia RESOL: 
 
Primer.- Manifestar el ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 
d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 
 
Segon.- Comunicar aquesta aquesta resolució al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la sessió del Ple municipal del dia d’avui”. 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1766/2017, de data 07.09.2017, de manifestació 
de suport al referèndum del dia 1 d’octubre de 2017”. 
 
Seguidament el secretari comenta als membres del Consistori el contingut del seu informe 
núm. 2017/21, del dia d’avui, en relació amb el citat Decret, així com el contingut de l’informe 
núm. 2017/20, també del dia d’avui, en els quals es realitzen els corresponents 
advertiments. 
 
A continuació el Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Font, la intervenció del qual és la 
següent: Donem suport al Decret i a tots els actes que cregui convenients per part de l’Equip 
de govern. Arribats a aquest punt vull felicitar Junts pel Sí, la CUP i la Mesa del Parlament 
per la valentia que han tingut. Aquests han portat a terme els seus programes electorals 
perquè els ciutadans decideixin, tot i els entrebancs que hi haurà. CxLB-PDeCAT de la 
Bisbal dona tot el suport al Govern. Compteu amb nosaltres per a tots els actes. Visca 
Catalunya i que puguem decidir. El procés s’ha iniciat des de les diades de l’11 de setembre 
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i ha vingut de la gent de baix. Hi he assistit a la Bisbal i a algunes no. Felicito la gent que va 
cridar per la independència. 
 
La Sra. Maite Bravo fa la següent intervenció: Felicitar a tothom per aquest moment de 
democràcia activa. L’agrupació local defensem el dret a decidir i que el poble de Catalunya 
esculli com vol viure, tot i que algunes agrupacions del partit no ho comparteixin. Votarem a 
favor de la ratificació del decret. 
 
El Sr. Carles Puig fa la següent intervenció: Davant la manca de democràcia del Govern 
espanyol i del poder judicial, que és el braç executor de les seves polítiques repressives, 
l’assemblea de la CUP de la Bisbal, en aquest moment històric que està vivint el nostre país, 
volem manifestar que les urnes no són mai antidemocràtiques ni il.legals, i que som on som 
per la voluntat tossuda d’un poble que és sobirà i vol expressar-se lliurement. Recordem que 
el 28 de febrer de 2010 la Bisbal va organitzar una consulta popular en el marc de les 
celebrades arreu del nostre país. Per tot això avui estem molt contentes de donar suport a la 
Llei del referèndum, aprovada ahir al Parlament de Catalunya i que garantirà el dret a 
l’autodeterminació del nostre país. Tot i això, el nostre marc polític i territorial són els Països 
Catalans, i seguirem treballant fins que totes puguem decidir el nostre futur. També volem 
destacar el suport internacional dels pobles d’arreu del món que comparteixen anhels de 
llibertat. Des de l’Esquerra Independentista, com moltes persones, organitzacions i 
col.lectius fa temps que treballem i ens mobilitzem pels drets populars, per les lluites socials, 
el feminisme, l’ecologisme, la independència dels Països Catalans, entre d’altres. I 
finalment, bisbalencs, bisbalenques ha arribat el moment d’enterrar la por, mobilitzar-nos i 
obeir la voluntat del poble. Viure vol dir prendre partit. Visca la terra ¡¡ 
 
El Sr. alcalde fa la següent intervenció: Agraeixo les intervencions de tots els portaveus. El 
moment que vivim l’hem somiat i anhelat al llarg dels anys. Hem treballat posant-hi grans de 
sorra quan deien que érem uns radicals. El dret a decidir ha passat a ser la centralitat en la 
majoria política del país. El Parlament i el Govern de la Generalitat han complert els seus 
objectius davant un adversari gens fàcil. Tinc la sensació que estem fent una cosa important 
i que tot just comença. La vicepresidenta del Govern espanyol, la Soraya, va dir que ahir que 
s’havia donat una puntada de peu a la democràcia. No hi entén res, s’ha donat una puntada 
de peu al règim anterior. Mirem la composició del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas... Tots són descendents de famílies que manaven a la dictadura. Empraran moltes 
armes però no ens impediran votar. Ara la pressió ve per als alcaldes i alcaldesses. Arribarà 
l’advertiment del Tribunal Constitucional als 948. A més el Fiscal General de l’Estat ha 
demanat a tots els fiscals del territori que estiguin amatents als moviments dels ajuntaments 
de Catalunya mitjançant les policies judicials: Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos 
d’Esquadra. Per tant, els focus ara també van cap a alcaldes i regidors. No tremolarem ni 
cedirem. És el compromís d’un programa electoral i del pacte de govern de la Bisbal. Estic 
molt agraït a les paraules de CxLB-PDeCAT de la Bisbal i actuarem conjuntament. El procés 
acabarà bé i com va començar: des de baix. Per legitimar el referèndum cal una participació 
majoritària. Mostro el meu compromís que s’ha de facilitar i convèncer els bisbalencs/ques 
perquè votin. L’èxit del referèndum és que hi hagi la màxima participació. Calen vots, vots i 
més vots. Hi esmerçaré el màxim d’esforços. Votem, endavant i ajudeu-nos tots plegats. 
 
Seguidament el públic assistent aplaudeix. 
 
A continuació se sotmet la proposta a votació i és aprovada amb el vot favorable de tots els 
12 regidors/es presents. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – CxLB (3) 
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ABSTENCIONS: cap  
EN CONTRA: cap 
 
Després de la votació, el públic assistent torna a aplaudir. Finalment, amb el públic i els 
regidors/es dempeus, es canta l’himme d’Els Segadors. 
 
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
L’alcalde     El secretari  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  
 
La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
xxxxxxx a  xxxxxxxxxxx, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia .............. 
 
Ho certifico - El secretari 


