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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 D’OCTUBRE 
DE 2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 42 minuts del dia 25 
d’octubre de 2017, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar la sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es, Òscar Aparicio i 
Ledesma, Miguel Largo i Coca, Rosa Maria Serra i Oliva, Carolina Herrero i Ruiz i 
Raquel Todolí i Martínez, adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, així com dels senyors regidors,  Xavier Guix i 
Carrera i Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrits al  grup municipal de 
“Convergència i Unió " i els/les senyors/es regidors/es, Marta Fabregat i Sintes i Tomàs 
Toledo i Gonzàlez adscrits al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal”.

Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació.

No hi assisteix la senyora regidora del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Carme Lledó i Martínez qui ha excusat la seva 
assistència.

Oberta la sessió per la Presidència a les 13 hores i 49 minuts i un cop comprovat per 
part del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al 
debat i votació dels assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT 
POLICIAL I A LA VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS ARRAN 
DE L’ACTUACIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA.

El senyor Alcalde exposa al ple que aquesta sessió extraordinària té un punt a 
l’ordre del dia que consisteix en l’aprovació si s’escau de la moció presentada pels 
Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de 
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Castellgalí relativa a la condemna a la brutalitat policial i a la vulneració de drets 
fonamentals arran de l’actuació de l’Estat a Catalunya.

Acte seguit, sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord que 
integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL I A LA 
VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS ARRAN DE L’ACTUACIÓ DE 
L’ESTAT A CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un cop aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005, la 
Proposta de Nou Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser acceptada a tràmit pel 
Congrés de Diputats el 2 de novembre de 2005, aprovada pel Congrés de Diputats 
el 30 de març 2006 i pel Senat el 10 de maig de 2006. El nou Estatut va ser aprovat 
en referèndum pel poble de Catalunya el 18 de juny de 2006, promulgat i publicat 
oficialment per la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol i va entrar en vigor el 9 
d’agost de 2006.

Posteriorment va ser modificat per la sentència de 28 de juny de 2010, del Tribunal 
Constitucional, que va declarar inconstitucionals 14 articles i en reinterpretava 27.

El 10 de Juliol de 2010 es va produir la primera gran concentració en favor del 
dreta a decidir als carrers de Barcelona de forma multitudinària. Va ser la primera 
de les grans manifestacions arreu de Catalunya i que han mobilitzat gran part de la 
població. L’esperit de les reiterades concentracions ha estat sempre de caire pacífic, 
reivindicatiu sense haver de lamentar en cap d’elles ni destrosses ni incidents. Fet 
que explica i defineix el caràcter català.

La majoria del Parlament de Catalunya va aprovar el 6 de setembre la Llei 19/2017 
i el Govern va decretar la convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació pel dia 
1-O.

Del 18 de setembre fins el 30 de setembre la Fiscalia General de l’Estat i cossos i 
forces de seguretat han vulnerat principis fonamentals, com son la llibertat de 
premsa, secret postal, de reunió i també han entrat de forma dubtosa dins 
d’empreses, domicilis i organismes oficials. El 20 de setembre diferents 
Conselleries de la Generalitat pateixen l’entrada indiscriminada de la Guardia Civil 
i genera una resposta ciutadana multitudinària, una vegada més sense haver de 
lamentar incidents.
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i 
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia 
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones 
ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la 
vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense 
contemplacions i violència no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. 
L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i 
que n’haurà d’assumir les conseqüències.

Especialment volem rebutjar, condemnar i denunciar l’actuació, la desproporció i la 
violència emprada per la Guàrdia Civil el dia 1 d’octubre a Castellgalí. Aquests fets 
van causar una vintena de ferits, nombrosos danys materials a l’escola i un dolor 
emocional irreparable. No entenem sota quin criteri es va ordenar tal acció contra el 
nostre poble.

Al mateix temps reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament 
dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les 
urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, 
compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat 
a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat 
espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica 
i plenament democràtica. Un reconeixement a tots el votants, a tots el voluntaris, i 
alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que 
es pogués votar.

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no 
pot continuar mirant cap a una altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat 
res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans 
internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat 
reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català.
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Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya.

Per tots aquest motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana i el grup 
municipal del PdeCAT a l’Ajuntament de Castellgalí proposa d’adopció dels 
següents

ACORDS

Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de 
seguretat de l’Estat.

Segon. Agrair de manera molt sincera als membres de les meses, voluntaris i 
participants, als pagesos, als estudiants, als estibadors, als Bombers de la 
Generalitat i a totes aquelles persones o col·lectius que d’una manera o altre han fet 
possible l’exercici democràtic més fonamental. També volem reconèixer la tasca 
dels Mossos d’Esquadra marcada per la professionalitat i basada en principis 
d’oportunitat i proporcionalitat.

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la 
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya, i la depuració de 
les responsabilitats penals que en poguessin deriva.

Quart. Exigir a la Unió Europea una resposta davant els atacs de les llibertats 
soferts pel poble de Catalunya.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.

Castellgalí, 19 de Octubre de 2017”.

El Sr. Alcalde dóna a continuació la paraula a la senyora portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-A.M. per fer la defensa i 
explicació de la moció.

Pren la paraula la senyora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-A.M., qui manifesta que  com a representants 
electes de la ciutadania de Castellgalí, que han donat en tot moment suport a 
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l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, vinculat a través de la Llei 
19/2017 del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació aprovada al 
Parlament de Catalunya, diuen que rebutgen, condemnen i denunciem l’actuació, la 
desproporció, la violència emprada per la Guardia Civil el dia 1 d’octubre a 
Castellgalí, indicant que aquests fets van causar una vintena de ferits, nombrosos 
danys materials a l’escola i un dolor emocional irreparable.

Afegeix que no entenen sota quin criteri es va ordenar tal acció contra el nostre 
poble, volen mostrar un agraïment profund, sincer, honest i molt sentit a tota la gent 
que va estar a l’alçada de la societat que volen que va defensar els col·legis 
electorals, les urnes i l’exercici de dret de vot, gent diversa, pacífica i de tota classe 
i condició, que més enllà de posicionaments polítics, defensa la llibertat d’expressió 
i la democràcia real, també lamenten que el seu il·lustríssim alcalde de Castellgalí, 
Cristòfol Gimeno Iglesias, no es personés en el moment dels greus incidents 
ocorreguts i tampoc realitzés cap acció per defensar als veïns. Indica així mateix 
que valoren la carta enviada amb posterioritat, però amb el màxim respecte, 
lamenten la posició contraria al dret de decidir lliure, pacíficament del poble de 
Catalunya que sempre ha mantingut.

Diu també que condemnen de forma enèrgica alta i clara tota la violència generada 
per l’Estat Espanyol i que ha emprat pel seu govern contra veïns i veïnes  de molts 
pobles i ciutats del país,  el centenars de persones ferides registrades a mans de la 
brutalitat policial, la vulneració als drets fonamentals i les imatges d’agressions, 
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Conclou dient 
que l’Estat no els considera com un subjecte polític i cerca solucions polítiques, 
sinó policials i que  amb el desig que mai més haguem de viure una situació 
semblant a Castellgalí i que la pau i la convivència i la llibertat d’expressió 
s’imposi entre tots nosaltres, plantegen la seva  moció.

El senyor Alcalde li dóna les gràcies i la senyora portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-A.M., Marta Fabregat, diu que desitja afegir 
que una setmana abans de l’1 d’octubre en que es va celebrar una sessió del ple, 
quan aquest havia finalitzat, una de les paraules que va fer servir el senyor Alcalde 
va ser que anessin en compte i que no es fessin mal diumenge, cosa que diu que va 
impactar per aquestes paraules i que després el dia 1 d’octubre es trobessin el que 
es varen trobar.

Acte seguit el senyor Alcalde dóna la paraula al senyor portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, Franciscà José Moreno i Rodríguez qui no en fa 
ús.

Posteriorment, el senyor Alcalde dóna la paraula al senyor portaveu del Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Òscar Aparicio i Ledesma, 
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qui diu que el seu grup vol expressar que el dia 2 d’octubre, l’Alcalde, en nom de 
tots i totes ells/es, ja va enviar una carta a tots els veïns i veïnes, rebutjant i 
condemnant les actuacions policials desproporcionades i violentes a l’Escola 
pública Sant Miquel. Diu així mateix que a la mateixa carta, l’Alcalde donava tot el 
recolzament a als veïns i veïnes de Castellgalí, que van patir les conseqüències de 
les espantades accions policials i va reconèixer el civisme i bon comportament dels 
veïns i veïnes del poble que eren allà en el moment dels fets. Indica que aquesta 
carta va ésser resposta ràpida que abans es va intentar consensuar amb els portaveus 
dels Grups d’Esquerra i Convergència,  el mateix 2 d’octubre al migdia per tal de 
fer la resposta conjuntament tots els regidors i regidores, però aquesta opció va ser 
desestimada per tots dos grups, dient que  respecten la seva decisió, però que creuen 
que hauria estat millor fer-ho en nom dels tres grups municipals amb representació 
a l’Ajuntament de Castellgalí.

Afegeix que saben que des del seu grup no han volgut mai presentar en els plens 
municipals mocions de caràcter nacional de país i haurien tingut moltes 
oportunitats, però no ho han fet, creuen que no és un debat que els pertoqui als 
ajuntaments i menys als petits com el de Castellgalí, i que  és per tot això que 
plantegen en aquests moments una esmena de substitució a la moció presentada 
pels dos grups proposants i que simplifica l’exposició de motius i coincideix de 
manera àmplia amb la proposta d’acords de la seva moció, i que tot seguit passaran 
a llegir i en faran entrega al senyor Secretari de la Corporació. 

El senyor portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, 
Òscar Aparicio procedeix a donar lectura de la seva proposta d’esmena, la qual 
transcrita literalment, diu:

“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC A LA MOCIÓ DELS GRUPS D’ERC I CIU DE CONDEMNA A LA 
BRUTALITAT POLICIAL I A LA VULNERACIÓ DE DRETS 
FONAMENTALS ARRAN DE L’ACTUACIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA.

Des que es va plantejar la convocatòria del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017, 
el molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont i l’Honorable Sr. 
Vice-President Sr. Oriol Junqueras, mitjançant un escrit en data 6 de setembre, 
varen demanar la confirmació de la seu electoral utilitzada a les darreres eleccions o 
si hi havia hagut algun canvi al respecte. Com sigui que l’edifici de l’Escola 
Pública Sant Miquel és propietat de la Generalitat de Catalunya, no vàrem haver de 
contestar en cap sentit, la qual cosa va corroborar a l’Alcalde la Sra. Delegada del 
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació c28ff34212254f07bc0a156ad39e2754001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034

S
ig

n
atu

ra 1 d
e 2

Jo
an

 L
lu

ís O
b

io
ls S

u
ari

16/11/2017
S

ecretari In
terven

to
r

S
ig

n
atu

ra 2 d
e 2

C
ristò

fo
l G

im
en

o
 Ig

lesias
17/11/2017

A
lcald

e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034&codigoVerificacion=c28ff34212254f07bc0a156ad39e2754001


  
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

                Av. Montserrat, s/n – 08297
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21

 email: castellgali@diba.cat      

7

Es va considerar que si el referèndum es celebrava en aquell equipament seria la 
Generalitat la que s’encarregaria de tota la logística, tal i com per un altre cantó es 
desprèn de la Llei i de les Normes Complementàries aprovades pel Govern de la 
Generalitat.

No compartim en absolut i condemnem la desproporció i la violència emprada per 
la Guardia Civil el dia 1 d’octubre a Castellgalí. Aquests fets que van causar una 
vintena de ferits, nombrosos danys materials a l’escola i un dolor emocional 
inacceptable, no entenem sota quin criteri es va ordenar tal acció contra el nostre 
poble, als seus veïns i veïnes.

Per tots aquest motius proposem al ple de Castellgalí la moció dels següents 

ACORDS

1- Mostrar la solidaritat d’aquest ajuntament amb els municipis afectats pels danys 
provocats per l’actuació violenta policial i amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de 
seguretat de l’Estat i en especial condemnar i rebutjar l’actuació de la guàrdia civil 
al municipi de Castellgalí.

2-Traslladar el màxim recolzament a tots el veïns i veïnes de Castellgalí que varen 
patir directament les conseqüències d’aquesta acció policial totalment innecessària i 
injustificada, recolzament que òbviament fem extensiu a la resta de persones que es 
trobaven en aquells moments al recinte així com tota la resta de la població.

3- Traslladar també tot el reconeixement als veïns i veïnes que en una situació tan 
critica varen fer palès un elevat sentit de la responsabilitat en no caure en cap mena 
de provocació i donant un gran exemple de civisme en uns moments molt difícils.

4- Demanar la depuració de responsabilitats i dimissions als responsables polítics 
que van ordenar l’actuació policial.

5- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, al Ministeri de 
l’Interior i a la delegació del Govern Espanyol a Catalunya.

Castellgalí, 25 d’octubre de 2017”.

El senyor Alcalde diu que han quedat paleses les posicions dels tres grups 
municipals.
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El senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup municipal de Convergència 
i Unió, intervé per a dir que voldria que quedés constància que aquesta  esmena de 
substitució que han presentat als grups de Convergència i Esquerra, ha sigut 
entregada cinc minuts abans del ple sense previ avís, sense cap mena de previsió ni 
tan sols per llegir-la, que l’estan  llegint ara, en aquest moment.

Afegeix que  troben que els acords són molt semblants als seus en segons quins i 
troben també que s’han obviat punts importants, com el fet d’agrair a la ciutadania, 
bombers, a tot el qui va fer possible un exercici democràtic com va ser l’1 
d’octubre, i que aquest punt l’han obviat, així com també fa referència al quart punt 
de la seva moció que expressa exigir a la Unió Europea o instar, exigir potser és 
massa, però sí instar a la Unió Europea a que faci alguna mena de resposta davant 
dels fets que van ocórrer i actuï amb la mesura que tingui que actuar, com a 
mediadora, com a part important i també veuen que aquest punt l’han obviat, la 
qual cosa els dóna a pensar que és una cosa “que todo queda en casa”,  i que no sap, 
que potser ha transcendit una mica més enllà de les nostres fronteres com 
últimament s’està veien pels mitjans de comunicació.

Diu així mateix que respecte del tema de que el grup de l’equip de govern mai ha 
inclòs dins dels plens temes polítics que ja transcendeixin més enllà del que és 
Castellgalí,  que no s’han volgut ficar mai perquè creuen, com a representants del 
poble que no han d’entrar i incidir en temes que no pertanyen aquí, també dir-lis 
que si no s’han adonat, el moviment ja no és polític, és un moviment per dir-ho 
d’alguna manera, sociopolític, és la societat qui demana, la política actua, amb 
conseqüència amb el que demanem la gent, i que poques vegades es veu aquest 
moviment, aquesta resposta política en quan les demandes d’un poble, i que potser 
els espanta una mica la democràcia, però és que funciona així. Afegeix, dirigint-se 
al senyor Alcalde que no oblidi que ell està assegut a aquest seient gràcies a la 
democràcia, no està imposat per ningú ni ningú quan hi ha eleccions dona cops de 
porra o el que sigui que facin, perquè ell es mantingui aquí, i que ell està aquí 
perquè la gent el vota i perquè hi ha un exercici democràtic perquè aconsegueixi 
aquest lloc,  no se li demanava res més, només allò que sempre ha defugit de 
respondre i de retratar-se obertament, que és una mica de recolzament a la 
democràcia, i des del 9 de novembre, ara no recorda ben bé com va anar el tema, 
que ja va ser una cosa de la que ell va escapolir-se com va poder i aquest 1 
d’octubre també. 

Prossegueix la seva intervenció dient que  la gran sort que ha tingut és que la 
titularitat de l’Escola, com bé expressa l’esmena que ha llegit el senyor regidor 
Òscar Aparicio, ha sigut de la Generalitat i no s’ha tingut que retratar i això és una 
cosa que potser endavant ens interessaria saber a tots una miqueta, si vol, la seva 
posició en el tema de, ja no li diria de l’1 d’octubre, potser en tema de la 
democràcia, o sigui, com l’entén ell, com ha entès la democràcia aplicada l’1 
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d’octubre, com afrontarà l’Ajuntament a partir d’ara, ja que la demanda del poble, 
per tots els veïns de Castellgalí, tiba cap a un cantó i així ho està veient, i que 
difícilment ha tingut un ple amb públic, aquí aquest Ajuntament sempre ha estat 
políticament molt tranquil, preguntant com afrontarà l’Ajuntament a partir d’ara tot 
el tema.

Conclou dient que hi ha una pregunta que potser la guarden pel final i que vol fer-li 
palesa aquesta sensació que tenen ells que aquesta esmena  s’ha fet com per quedar 
bé, ha copiat pràcticament els seus punts, ha obviat els que no li han interessat.

La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Marta Fabregat i Sintes intervé per dir que comparteix evidentment totes les 
paraules que ha fet servir el senyor regidor Xavier Guix, i que també ,  el que li 
volia demanar és el perquè treu també aquests dos punts, sobretot el de 
reconeixement de la gent que va estar protegint el dia 1 d’octubre les escoles, el 
reconeixement a la policia dels  Mossos d’Esquadra i als Bombers.

El senyor Alcalde diu que creu que no li correspon contestar a ell perquè com 
entendrà, ell, encara que sigui l’Alcalde-President d’aquest ple, té un vot i el seu 
vot val el mateix que el seu i que qualsevol dels altres regidors i regidores que 
composen aquest ple i per tant creu que el que correspon en tot cas, és si vol 
contestar el portaveu del Grup Municipal del PSC que contesti, i en tot cas ell al 
final si li sembla, per al·lusions directes a les seves funcions contestarà el més 
esqüet que pugui perquè veu que segons què diu i què comenta, s’interpreta o és pot 
interpretar com no correspon.

Pren la paraula a continuació el senyor portaveu del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-CP, Òscar Aparicio i Ledesma, qui diu que ells,  els seus 
acords i la seva exposició directament ve relacionada amb els fets que van succeir i 
amb la gent que teníem aquí al municipi i que hi havia, els cossos de seguretat, els 
Mossos d’Esquadra va fer la seva feina i policies, bombers i el demés que hi havia 
doncs no n’hi havia, llavors s’agraeix a la gent del poble, la seva actitud i el seu bon 
comportament i poc més en aquest cas. Afegeix que creuen que no estan obligats a 
agrair a altres cossos que en altres municipis van fer molta cosa però que aquí no hi 
eren, per això només parlen de la gent del municipi i ja ho han dit a l’exposició.

Intervé seguidament el senyor Alcalde per dir que , més que res per al·lusions que 
deia el regidor de Convergència i Unió o PDeCAT, no sap, i disculpin si 
s’entrapussa perquè la moció que varen presentar com a PDeCAT i estaria bé que 
en algun moment aclarissin si són Grup Municipal de Convergència i Unió com van 
constituir-se en el moment de constitució del ple o són Grup Municipal del 
PDeCAT, dient que  simplement és una petita observació i que no té importància 
amb la resposta. Afegeix que a partir d’aquí actuaran d’acord amb la Llei i tenint en 
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compte totes les opinions del màxim de la gent possible indicant que el cent per 
cent no es pot mai, i això si algun dia ell arriba a governar , o algun d’ells arriba a 
governar, se sap que el cent per cent de l’opinió no hi és mai, però en aquest sentit, 
seguiran treballant rigorosament, seguiran treballant colze a colze tot l’equip 
municipal, seguiran treballant cohesionats, i pensant amb el que els varen escollir, 
creuen els veïns i veïnes de Castellgalí al 2015 per treballar pel nostre poble, 
legítimament i sempre ho han fet, mai han posat pals a la roda ni aquest Alcalde 
que els parla, ni en l’equip de govern, pels quins legítimament defensen que el 
projecte polític de Catalunya ha d’anar cap a la independència, mai han posat pals a 
la roda, ara, tampoc no els demanin que siguin ells, que no ho comparteixen, els qui 
empenyin aquest carro. Diu també que no han posat mai pals a la roda, no els 
posaran i per tant els correspon cenyir-se a la legalitat vigent i segueixen les 
normes, no només en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,  com comprendrà hi ha 
moltes lleis sectorials i d’urbanisme de Catalunya, la Llei de medi ambient de 
Catalunya, la llei d’aigües, etc, etc, que el que fa referència al municipi de 
Castellgalí, que és el que els pertoca i en el que es deuen en primera instància, que 
seguiran fent i treballant d’aquesta manera, insisteix, qüestionats, amb tot l’orgull 
del món i pensant que cometen molts errors però que  intenten suplir-los amb 
esforç, dedicació i constància.

A continuació diu que creu que han quedat clars tots els punts de vista i que en 
virtut del que estableix l’article 107.2 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya correspon votar l’esmena de substitució i que si aquesta 
s’aprovés quedaria substituïda la moció presentada, preguntant al senyor Secretari 
si és així, qui ho confirma.

La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Marta Fabregat i Sintes demana la paraula per a dir que el Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM vol aprovar la moció que han presentat junt amb el 
Grup de Convergència i Unió, evidentment per això l’han presentada, vol dir que 
donaran suport a l’esmena del Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-CP però estan en contra el fet de treure els punts que ells creien que 
evidentment es tenien que aprovar i precisament així ho varen plantejar però com 
que són minoria i volen fer l’aprovació d’aquesta moció, ells en són set regidors, i 
ells en són, quatre doncs per aquest motiu en donarem suport, no perquè hi 
estiguem a favor.

El senyor Alcalde li diu que ho entén perfectament i que avui en són sis.

El senyor portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, 
Òscar Aparicio i Ledesma intervé per a dir que de la mateixa manera que la carta 
que es va enviar als veïns, se’ls hi va comentar per poder ser consensuada i fer-ho 
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amb més força, poder també haurien  d’ haver pogut consensuar aquesta moció i 
poder podien haver inserit una part conjunta.

El senyor regidor adscrit al Grup Municipal de Convergència i Unió, Xavier Guix i 
Carrera diu que no se’ls havia informat d’aquesta esmena, i que se’ls hi ha donat 
cinc minuts abans, la qual cosa corrobora la senyora portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes dient que dos 
minuts abans de començar una sessió del ple que era a les 13:15 hores.

El senyor regidor adscrit al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, Tomàs Toledo, diu que el dia d’entrada de l’esmena és el de 25 d’octubre.

El senyor regidor adscrit al Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
CP, Òscar Aparicio diu que es refereix a la seva moció.

La senyora portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, Marta Fabregat diu que sí, però que si realment ho volien consensuar o ho 
volien fer conjunt només haguessin d’haver fet una trucada telefònica.

El senyor Alcalde diu que han quedat clares les posicions dels tres grups municipals 
i per tant correspon , com ha dit, ratificat pel senyor Secretari, votar l’esmena i si 
aquesta surt aprovada doncs es substitueix i sotmet a votació l’esmena de 
substitució presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
CP, abans transcrita literalment.

Sotmesa l’esmena de substitució presentada pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-CP  a votació el ple acorda per sis vots a favor, que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-CP i presents a la sessió i quatre vots en contra, que es corresponen 
als dos regidors/es adscrits al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM i als dos regidors adscrits al Grup Municipal de Convergència i 
Unió, la seva aprovació.

Acte seguit es procedeix a la votació de la moció amb el contingut que deriva de la 
incorporació de l’esmena, acordant el ple acorda per sis vots a favor, que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-CP i presents a la sessió i quatre vots en contra, que es corresponen 
als dos regidors/es adscrits al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM i als dos regidors adscrits al Grup Municipal de Convergència i 
Unió, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció del 
següent acord:
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1- Mostrar la solidaritat d’aquest ajuntament amb els municipis afectats pels danys 
provocats per l’actuació violenta policial i amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de 
seguretat de l’Estat i en especial condemnar i rebutjar l’actuació de la guàrdia civil 
al municipi de Castellgalí.

2-Traslladar el màxim recolzament a tots el veïns i veïnes de Castellgalí que varen 
patir directament les conseqüències d’aquesta acció policial totalment innecessària i 
injustificada, recolzament que òbviament fem extensiu a la resta de persones que es 
trobaven en aquells moments al recinte així com tota la resta de la població.

3- Traslladar també tot el reconeixement als veïns i veïnes que en una situació tan 
critica varen fer palès un elevat sentit de la responsabilitat en no caure en cap mena 
de provocació i donant un gran exemple de civisme en uns moments molt difícils.

4- Demanar la depuració de responsabilitats i dimissions als responsables polítics 
que van ordenar l’actuació policial.

5- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, al Ministeri de 
l’Interior i a la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya.

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 19 minuts el senyor 
Alcalde aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc 
aquesta acta, de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del 
senyor Alcalde.

       El Secretari: L’Alcalde:

      Joan Lluís Obiols i Suari Cristòfol Gimeno i Iglesias.
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