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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 2 D’ OCTUBRE DE 2017 
           

Núm. 6/2017 
 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia dos d’octubre de dos 
mil disset, es reuneixen a la sala de plens d’aquesta corporació, els senyors que 

posteriorment es relacionaran, amb l’assistència de la Secretària-Interventora 
municipal Sra. Maria Sanpere i Herrero.  

 
ASSISTENTS:   

 
Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 
Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 
Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 
Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 
Anna Baquès Capellades 

 Anna Rosinés Cueto 
Amat Cantí Mallofré 

Montserrat García Pájaro 
Carme Riba Ferrer 

 
 

Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen el ple de la corporació, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a 

l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent: 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 2 d’octubre de 2017.  

2.- Lectura del manifest de l’AMI i l’ACM. 
3- Condemnar el rebuig  i donar el màxim suport a les víctimes de la democràcia.  

 
 
 
1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 2 d’octubre de 2017.  
 
La urgència de la sessió es posa en consideració dels regidors assistents i la mateixa 

s’aprova per unanimitat. 
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2.- Lectura del manifest de l’AMI i l’ACM. 
 
L’Alcalde -president llegeix el manifest: 

 

“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 davant d’uns 

ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 

nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 

ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 

de setge i por. 

Avui sortim al carrer per condemnar 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 l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Els més 

de 800 ferits registrats, dos d’ells en estat molt greu, i les imatges d’agressions, repressió 

sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Una actuació dicatada per 

un govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les 

conseqüències.  

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 

més de 2 milions de persones que aquest diumenge 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 els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes 

locals i treballadors públics que van fer possible que aquest diumenge es pogués votar. 

Avui i aquí exigim i demanem el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a 

Catalunya no ha passat res. Les imatges del que ahir vam viure 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. 

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. 

Ens volien agenollats i ens han trobat drets, ens volien atemorits i ens han trobat valents, 

ens volien dividits i ens ha trobat units. 

Hem votat. Hem dit ben alt al món que la repressió no podrà callar la nostra voluntat. 

La democràcia sempre guanyarà la violència.” 
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3.-  Condemnar el rebuig  i donant el màxim a les víctimes de la democràcia.  
 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta de moció, el text de la 
qual, literalment diu: 

 
“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 davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 

nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 

de setge i por. 

Avui aquesta corporació condemna 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 l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Els més 
de 800 ferits registrats, dos d’ells en estat molt greu, i les imatges d’agressions, repressió 

sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Una actuació dictada per 
un govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les 

conseqüències.  

Per tot això l’Ajuntament de Subirats proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Donar ple suport a les víctimes de la violència de l’estat espanyol, que varen 
patir agressions en les càrregues policials desproporcionades. 

Segon.- Agrair a tota la gent que va defensar els col·legis sota l’amenaça constant 
d’atacs per part de la policia espanyola. A molts col·legis es va poder votar gracies a 

la defensa pacifica i l’organització dels veïns que es van negar a entregar les urnes.  

Tercer.- Condemnar els fets ocorreguts i demanar a la Unió Europea que apliqui 

l’article 7 del Tractat de la Unió Europea en que  permet de suspendre els drets d'un 
estat membre si la Unió considera que amenaça els drets i els valors democràtics.  

Quart.- Mostrar el rebuig a l’actuació que la policia espanyola ha dut a terme contra 
la població del nostre país i demanar al Govern de l’estat espanyol la retirada dels 

cossos de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia que han fet aquest gran 
desplegament a Catalunya, ja que en lloc de donar seguretat a la ciutadania, estan 

generant més pors i desconfiança a la població.  

Cinquè.- Denunciar la manipulació per part dels grans mitjans de comunicació 

espanyols que porten temps tergiversant la informació del que està passant a 
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Catalunya. L’objectiu d’aquesta manipulació es poder justificar actuacions com 

aquests davant l’opinió pública espanyola.  

Sisè.- Mostrar el nostre rebuig cap a tots els partits polítics de l’estat espanyol que en les 

seves declaracions públiques han mentit sobre el que va passar durant l’1-O i han 
silenciat a les víctimes. 

Setè.- Demanar la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya, el senyor  
Enric Millo, per ser responsable directe d’una repressió i violència d’Estat.   

Vuitè.- Demanar a la Unió Europea que com a ciutadans europeus que som prenguin 
mesures.  

TORN INTERVENCIOSN: 
 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 

El regidor Marcos Pérez diu que el seu grup dóna ple suport a totes les víctimes i les 
persones que ahir varen patir agressions per part dels cossos de seguretat de l’Estat, 

que d’una manera desproporcionada intentava impedir que una expressió 
democràtica pogués portar-se a terme, i per això des del seu grup un reconeixement i 

suport a les víctimes. Mostrar el seu rebuig total a l’actuació de la guardià civil i de la 
policia nacional. Posar especial atenció a la imatge d’unitat que segurament sortirà 

d’aquest Consistori amb el vot unànime d’aquesta moció, i que és una mostra de 
força de tot el que poden arribar a fer si es mantenen units.  

La regidora Montserrat Garcia agraeix al PSC la seva declaració en favor dels drets 

fonamentals de les persones. Diu que el seu grup té un sentiment agredolç pels 
esdeveniments. Destacar la força del poble de Catalunya, perquè hem pogut resistir i 

enfortir-nos davant l’amenaça violenta de l’estat. Dóna tanmateix les gràcies a la 
ciutadana, que ha estat en tot moment al peu del canó, al govern català perquè ha 

continuat i està continuant amb el mandat democràtic que se li va assignar, als mossos 
d’esquadra i als Bombers per la gran ajuda que varen oferir ahir, que varen ajudar i 

varen fer de mur humà davant la violència de la policia nacional i guàrdia civil. 
Demanen i exigeixen responsabilitats. Un reconeixement a les víctimes de terrorisme 

d’ahir perquè no té un altre nom, i suport als a Ajuntaments i veïns d’aquells municipis 
que varen patir directament la repressió i alguns fins i tot no varen poder votar.  

La regidora Anna Baqués condemna la violència com a poble i la repressió que varen 
patir i que portem dies patint. Dona suport també a les víctimes i recoll tot el que diu la 

moció, que ha estat consensuada i a la que han pogut incorporar propostes i 
observacions. Amb la qual cosa no cal afegir res més, però vol destacar la unitat del 

poble i que junts es pot fer molta feina i ahir també va quedar demostrar que Subirats 
també és així i que les accions del cap de setmana ha enfortit molt al municipi. 

“Felicitats a tot Subirats per a garantir el referèndum i defensar les urnes a totes les 
meses, ho hem aconseguit, cinc de cinc. Volem agrair la feina de tothom i 
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especialment a aquelles persones que es varen desplaçar a altres nuclis de Subirats de 

forma solidaria, l’Escola Sant Jordi, el Patronat dels Casots, a la resta de col·legis, l’Adf, 
etc., una llista d’agraïments. Tots vosaltres vàreu fer possible el referèndum i vàreu 

demostrar que en la unitat  està la força i que juntes som més fortes. Que per molta 
distància que ens separi som un  municipi que anem a la una. Ahir vàrem demostrar el 

gran potencial combatiu que té Subirats, ahir vàrem crear un contrapoder com mai 
abans s’havia vist, i ahir vàrem estar molt contentes de veure com el nostre lema de 

campanya electoral, ajuntem-nos, es feia realitat.” 

L’Alcalde dóna ple suport i reconeixement a les víctimes, i diu que moltes persones han 
defensat les urnes fins l’últim moment, i moltes inclús no han pogut votar. Condemna i 

exigeix responsabilitats doncs ha estat un exercit opressor. Parla de la responsabilitat 
del Sr. Millor.  Diu que ahir varen passar uns fets que marcaran l’historia i que cal exigir 

responsabilitats a tota la gent que no ha estat a l’alçada del seu càrrec i que cal 
canvis importants. Explica com va funcionar el municipi de Subirats i diu que està molt 

content i que s’ha donat una lliçó. Que es va poder votar als cinc col·legis, i agraeix les 
mostres que var tenir tothom i que va permetre que els observadors internacionals que 

estaven aquí s’emportessin una imatge de normalitat. Moltes gràcies a tots. Diu que 
serà una setmana complexa. Parla de la diferència entre la DUI i la declaració 

d’independència, doncs s’ha aprovat una llei. Diu que cal diferenciar-ho. Amb les 
dues lleis ja no és una DUI sinó una declaració de la república catalana. Esmenta que 

les mobilitzacions han de continuar i demana unitat per Catalunya. 

 

Conclòs el debat, la proposta de moció es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 
UNANIMITAT.  
 

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les vint-i-
dues hores del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe. 

 

 
L’alcalde,       la secretària-interventora  


