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11.24.10.2017 
 
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:  11/2017 
Caràcter:   Extraordinària i urgent 
Data:      24.10.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:02 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 
Sr. Òscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
Absent 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
 
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.- Aprovar la Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart  (exp. A120.1-3/2017 – Secretaria). 
3.- Aprovar la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya (exp. A120.1-
4/2017 – Secretaria). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
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 
gravetat dels fets esdevinguts amb l’empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, així com amb la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya per part del Govern espanyol. 
 
Seguidament, el Ple, per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a 
vot presents), ACORDA:  
 
Únic.- Aprovar la urgència de la sessió. 
 
2.- Aprovar la Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart  (exp. A120.1-3/2017 – Secretaria). 
 
El secretari dona lectura a la següent moció: 
 
“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va 
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar 
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones 
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en 
greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de 
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, 
per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al 
món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que 
dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat 
de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, 
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. 
Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ACORDA: 
 
Primer.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
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Segon.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en 
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a 
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
Quart.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya 
davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
Cinquè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al 
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció”. 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula als portaveus.  
 
Sr. Font: CxLB subscriu tots els motius de la moció i espera que els Jordi´s tornin a casa ben 
aviat. 
 
Sr. Aparicio: Respecte a aquesta moció, ja avanço que hi votarem a favor. En una situació 
complexa i de tensió com la que es va viure a Catalunya a finals del mes de setembre, les 
dues persones empresonades de forma provisional, els dos Jordi’s com ja se’ls coneix 
popularment, varen fer el que havien fet aquests darrers anys, lluitar per les seves idees, 
d’una forma pacífica, però contundent, per aconseguir la independència, un fi que per si 
mateix no és il·licit. 
  
No podem entendre una acusació de sedició pels fets ocorreguts a finals de setembre, 
sense tenir en compte els antecedents d’anys de mobilitzacions pacífiques. Amb això vull dir 
que aquesta acusació de sedició ve fonamentada per una voluntat de tancar qualsevol porta 
al diàleg, i de combatre les idees de independència, no amb arguments o paraules, sinó amb 
repressió. O més poèticament, no amb la força dels arguments sinó amb l’argument de la 
força. 
 
Creure en la llibertat d’expressió es creure en ella per defensar punts de vista diferent al 
meu. I aquesta no és la meva posició, sinó la de molts càrrecs que militen al PSC i que 
estan rebent pressions per silenciar-los i aïllar-los políticament.  Per tant, reflexionem, tots, 
condemnen tots els atacs a la llibertat d’expressió. 
 
Per això el nostre grup no pot més que votar a favor de la moció i unir-nos a la petició de 
llibertat, afegint la retirada dels càrrecs de sedició que se’ls imputa.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – PSC (3) – CxLB (3) – CiU (1) 
 
3.- Aprovar la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya (exp. A120.1-
4/2017 – Secretaria). 
 
El secretari dona lectura a la següent moció: 
 
“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 
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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.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ACORDA: 
 
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”. 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula als portaveus.  
 
Sr. Font: L’aplicació del 155 és un cop d’estat a Catalunya. Amb l’aprovació de la moció i els 
esdeveniments propers el que farem serà poca cosa. Hem d’estar a punt i preparats. Donem 
suport i ànims al president de la Generalitat. 
 
Sr. Aparicio: El nostre grup sempre s’ha posicionat que ni DUI ni aplicació de l’article 155 
CE. L’aplicació d’aquest article creiem que seria un error històric i un atac ales nostres 
institucions i llibertats. Ho seria per diversos motius.  
 
En primer lloc perquè no es donen les condicions. Aquest article constitucional està previst 
per aquells casos en què hi hagi un incompliment de les obligacions constitucionals i legals. 
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Aquest incompliment a data d’avui no s’ha produït i, per tant, un anunci, un inici del 
procediment previst a la Constitució no compleix amb la pròpia normativa constitucional. Es 
vol emprar aquest instrument amb efecte preventiu, que ni aquest precepte ni els altres 
preceptes inconstitucionals als que té l’origen, preveu. 
 
En segon lloc per qüestions de fons. Catalunya és una nació amb tradició institucional 
mil·lenària. Per tant, qualsevol mesura per fer complir la legalitat ha de partir d’aquest fet, i 
respectar les institucions catalanes. Tornar a la legalitat constitucional pot fer-se sense haver 
de intervenir, i menys suprimir institucions d’autogovern. Més aviat sembla buscar una 
oportunitat per aconseguir un país centralitzat, visió que no compartim. 
 
Però en tercer lloc aquesta mesura només provoca més tensió en la societat catalana. Una 
societat ja tensionada en aquest darrers mesos i que en aquests moments el que necessita 
és diàleg. A la proposta de diàleg, s’ha de contestar amb data i arguments. Amb fermesa si 
es vol en les posicions pròpies i ganes de cedir per arribar a acords que de ben segurs no 
seran satisfactoris al 100% a cadascuna de les parts, però precisament això és una 
negociació, un compromís ubicat en algun punt entre dues posicions distants. No es pot 
negociar des de la por, però tampoc s’ha de tenir por a negociar. 
 
La resposta de l’estat amb repressió no soluciona el problema, l’enquista en la societat, la de 
Catalunya, però també la de tota Espanya que veu perillar l’autonomia dels diferents 
governs de les regions i nacionalitats.  
 
Cal tenir en compte els esforços, la il·lusió que va fer a tota la gent que l’1 d’octubre va anar 
a votar i tenim plena confiança en què el President, el Parlament i el Govern faran el millor 
per a Catalunya i els catalans. 
 
La meva posició sempre serà de fer de pont. Ho faré per responsabilitat. Ho faré perquè 
sempre vull ser part de la solució, no del problema. Ho faré perquè ja hi ha molts murs i pocs 
ponts. I ho dic conscient que en qualsevol conflicte els ponts són les primeres construccions 
que es destrueixen. 
 
Sr. Castells: Des de la CUP, a més de compartir tots els punts de les dues mocions 
presentades, volem emfatitzar que davant un estat espanyol antidemocràtic, que posa la 
força davant la raó, que fa de la por i l’amenaça l’eina de diàleg, amb una Unió Europea que 
es posa de perfil davant els problemes de les persones, ja sigui en la crisi de refugiats, ja 
sigui en la vulneració dels drets humans, cal dir prou. Prou a la violència gratuïta, prou als 
tics feixistes, prou de ser tractats com una colònia, prou haver de demanar permís per tenir 
lleis pensades per a les persones, prou de posar en entredit l’escola catalana, exemple 
d’integració i cohesió social, i dels i les mestres, que eduquen en la llibertat, l’esperit crític, 
treballant incansablement per que els nostres nenes i nens siguin d’aquí uns anys els 
conductors d’un món millor i més just, prou de malparlar d’una llengua, que mai, mai, mai ha 
estat utilitzada com una eina de guerra, sinó d’agermanament.  
 
És per això que creiem que cal declarar la República Catalana de manera immediata ! I 
iniciar el procés constituent per construir entre tots la república, des de baix, amb intervenció 
directa de tots els catalans i catalanes, on no trobin empara ni corruptes ni dictadors, ni 
especuladors ni vividors. Una república que vetlli per la salvaguarda del nostre territori, per 
una societat antipatriarcal i socialment justa, i on totes les persones s’hi sentin 
representades i acollides.  
 
Finalment, tot el suport als CDR d’arreu del territori, moviment transversal, sense sigles 
polítiques, que s’estan organitzant per, pacíficament, defensar la república. Dit això, us 
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volem llegir un poema de Joan Margarit titulat la Llibertat i que volem dedicar a Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart.   
“La llibertat. 
 
La llibertat és la raó de viure, 
dèiem, somniadors, d'estudiants. 
És la raó dels vells, matisem ara, 
la seva única esperança escèptica. 
La llibertat és un estrany viatge. 
Són les places de toros amb cadires 
damunt la sorra en temps d'eleccions. 
És el perill, de matinada, al metro, 
són els diaris al final del dia. 
La llibertat és fer l'amor als parcs. 
La llibertat és quan comença l'alba 
en un dia de vaga general. 
És morir lliure. Són les guerres mèdiques. 
Les paraules República i Civil. 
Un rei sortint en tren cap a l'exili. 
La llibertat és una llibreria. 
Anar indocumentat. Són les cançons 
de la guerra civil. 
Una forma d'amor, la llibertat”. 
 
Sr. alcalde: A títol personal diré que no estic massa d’acord amb el títol de la moció proposat 
per l’ACM (aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya) perquè volem la República i 
ens és igual l’autonomia. Aquest ha estat un procés per treure caretes. Ens deien que érem 
massa agosarats per dir que la Transició no fou correcta. Davant el context es va acceptar el 
canvi. L’Estat espanyol continua amb les mateixes estructures de poder, tant judicials com 
econòmiques, on continuen moltes famílies. Ara s’ha tret la bandera de l’anticatalanisme. 
Mentre els catalans donaven suport al govern espanyol i érem submisos no passava res. 
Quan ens aixequem, quan tornem a sortir, ve la repressió policial de l’1 d’octubre, les 
entrades a dependències de la Generalitat el 20 de setembre, les detencions d’alts càrrecs... 
Parlen d’estat de dret i se’l passen pel “forro”. Fan ús dels estaments i ens ho fan pagar. 
Catalunya no defensa la independència, defensa els drets i les llibertats. Una prova és el 
155. Obrim els ulls als que pensen que es pot arribar a negociar. 3 dels 4 partits espanyols 
donen suport al 155 aplicat a la seva manera. A més, en Rajoy s’ha autoproclamat president 
de la Generalitat, ha anul.lat moltes llibertats dels mitjans de comunicació... Qui tingui al cap 
la remota idea de negociar que obri els ulls davant els darrers fets. La dignitat personal 
passa per proclamar la República. No és fàcil amb Europa però, davant els fets de l’1 
d’octubre, ha obert una mica els ulls, més que no pas durant els 6 anys de manifestacions 
multitudinàries i pacífiques. Hem d’estar preparats per la República. No hi ha cap altra opció. 
És un dret i un deure. Molta gent va donar la cara, com els 700 alcaldes i alcaldesses que 
ara estan imputats, esperant que quedi en un no res si hi ha la República. També tenim dos 
pacifistes empresonats, que van actuar amb gran civisme en totes les seves actuacions i 
que van ser detinguts. Per tant, el mandat popular de l’1 d’octubre és sí a la República 
catalana. Esperem que el President i el Parlament la proclamin. Amb la República 
proclamada haurem d’estar preparats i el poble haurà de sortir al carrer. No ens podem 
cansar. Defensem els nostres drets i llibertats per als nostres fills i per als nostres avis. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – PSC (3) – CxLB (3) – CiU (1) 
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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 


