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

DEL DIA 25 D’ OCTUBRE DE 2017 
           

Núm. 9/2017 
 

 
A Subirats, essent les vint-i-una hores i trenta 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 25 d’octubre de 
2017.  

2.- Aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
 
1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 25 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.- Aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
“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.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Subirats 

 

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 
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l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 

 

Subirats, 23 d’octubre de 2017 

 

Grup municipal __________________________________” 

 
TORN INTERVENCIONS: 

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

 
L’Alcalde explica la proposta de moció i comenta que quan es va enviar la 
convocatòria del Ple d’avui juntament amb la proposta de moció, es va enviar un 
primer esborrany i que realment la moció que es voldria sotmetre a votació seria 
aquesta però esmenant el punt primer de la part dispositiva, de tal manera que es 
tregui la referència a les dues normes jurídiques allà esmentades, per tal de buscar 
també el màxim consens del plenari.  
 
L’Alcalde en aquest punt dóna la paraula a la secretària-interventora municipal la 
qual manifesta al plenari que tot i que al seu entendre es tracta d’una moció de 
caràcter polític sense efectes jurídics en el Consistori, no generant drets ni obligacions 
municipals, per tractar-se al seu entendre d’una declaració purament institucional, sí 
però que vist el redactat del punt primer es pren la llicència, si així de li permet, 
d’advertir als regidors del Plenari que en el mateix s’està fent esment a dues normes 
jurídiques que actualment no són vigents, una d’elles per haver-se declarat 
inconstitucional i nul·la de ple dret pel Tribunal Constitucional (sentencia 114/2017), i 
l’altra per estar suspensa pel mateix òrgan, amb les conseqüències que ambdós 
pronunciaments judicials comporten, doncs a dia d’avui Catalunya forma part de 
l’estat espanyol i el marc jurídic vigent i aplicable és el constitucional. Amb la qual 
cosa, fa l’observació de la possible il·legalitat de l’aprovació de la moció en aquests 
termes i de les possibles responsabilitats i efectes que la dita aprovació podria 
comportar, sense entrar a valorar les mateixes per considerar que és un àmbit que 
s’extralimita de les seves competències.  
 
El regidor Marcos Pérez manifesta que el seu grup municipal, a l’igual que en la moció 
que es va aprovar referent a l’empresonament del Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, per tal 
de donar la imatge de consens i en pro de l’esperit d’unitat front l’atac de Catalunya 
amb l’aplicació del 155,  el seu grup és partidari de votar i aprovar la moció esmenant 
el punt primer tal i com ha comentat l’Alcalde.  
 
La regidora Montserrat Garcia demana en nom del seu grup que s’aprovi la moció tal i 
com es va enviar juntament amb la convocatòria del Ple, sense cap esmena. Que 
s’aprovi doncs la moció que va enviar en un primer moment l’AMI. S’ha de ser 
contundent en aquest moment que estem vivint. Demana coherència dels grups 
polítics d’aquest Consistori.  S’han anul·lat les lleis, són inconstitucionals, també és 
il·legal el referèndum, etc, i l’estat espanyol ens ho anirà anul·lant tot. Com és una 
moció política, considera que nosaltres hem d’estar a totes amb les nostres institucions 
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que nomé són les catalanes, no les espanyoles. Com a molt estarien disposades a 
votar la moció per punts, per separat.  
 
El regidor Amat Cantí pregunta a la secretària municipal si l’observació que ha fet és 
perquè si s’aprova la moció hi haurà conseqüències o és sols perquè la moció 
contempla lleis que no tenen vigència. La secretària diu que únicament fa 
l’observació en quant a la legalitat del redactat de la moció, desconeixent si la seva 
aprovació pot o no tenir conseqüències, i desconeixent si de l’aprovació de la mateixa 
es pot entendre el reconeixement inherent per part del plenari de l’eficàcia de dues 
lleis declarades inconstitucionals, ni, en el seu cas, de l’abast de les possibles 
conseqüències, si és que n’hi ha, cosa que desconeix. El Sr. Amat només puntualitza 
que feia la pregunta per si la secretària sabia quelcom al respecte.  
 
El regidor Amat Cantí manifesta que el seu grup està del tot d’acord en mantenir el 
text original de la moció, i especialment el punt primer que porta implícit el 
reconeixement per part del consistori de tot el que s’està fent. Els dos presos polítics 
estan a la presó per no haver fet res i tot el que vingui de la justícia espanyola segueix 
interessos polítics que no són els nostres i aniran en contra nostra fem el que fem. Per tot 
plegat estem a favor de mantenir el text original.  
 
El regidor Llorenç Ros diu que ell votarà tal qual el primer punt.  
 
L’Alcalde dóna la paraula a la secretària municipal que manifesta que tot i que té 
coneixement que hi ha Ajuntaments on s’està votant la moció punt per punt, al seu 
modest entendre aquest pràctica no és correcte. La moció s’ha de votar sencera, en 
la seva integritat. El que sí es pot fer és introduir esmenes, a la totalitat o parcials, i votar 
aquesta esmena.   
 
El regidor Marcos Pérez proposa una esmena parcial al text de la moció, esmena 
consistent en eliminar del punt primer de la part dispositiva l’esment a les normes 
jurídiques. Vol deixar constància de forma expressa i en acta que el seu grup 
municipal, si s’accepta aquesta esmena, i per tant es modifica el redactat de la moció 
amb aquesta correcció del punt primer,  votarià la moció favorablement, doncs estan 
d’acord amb tota la resta del contingut de la moció. Que en cas que no s’accepti 
l’esmena proposada inicialment ja per l’Alcalde, el seu grup municipal s’abstindrà en 
la votació, no podent votar en contra, doncs rebutgen l’aplicació del 155, però 
tampoc podran votar a favor per com està actualment redactat l’assenyalat punt 
primer.  

L’esmena es sotmet a votació i la mateixa és desestimada per DEU VOTS EN CONTRA, 
manifestats pels regidors dels grups PDeCAT, d’ERC i APS-CUP, i un VOT A FAVOR 
manifestat pel regidor del grup PSC.  
 
Ara es sotmet a debat la moció tal qual està redactada: 
 
La Montserrat Garcia demana coherència, i en aquest cas al PSC, doncs diu que o 
està amb Catalunya o està amb l’estat espanyol. Diu que els socialistes no poden fer 
“la puta i la Ramoneta”. No pot ser que la setmana passada el PSC votés a favor del 
no empresonament de persones i de no a la violència i ara no voti a favor d’aquesta 
proposta. Diu que s’han d’aclarir, que no est pot estar entre dos aigües.  
 
El regidor Marcos Pérez respon tot dient que el seu grup votaria a favor si s’hagués 
aprovat l’esmena del punt primer. Que és normal que si el seu grup no està a favor de 
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la independència de Catalunya no pot votar a favor del punt 1. El punt número 1 parla 
de donar suport al Govern Català per a fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre, no es 
parla de l’article 155. Diu que si ERC vol reconèixer un resultat obtingut en una votació 
que s’ha fet saltant-se la llei ho respecto totalment, però que no el facin anar a ell cap 
a una opció o camí que no comparteix i que no considera sigui la solució.  
 
La regidora Montserrat Garcia aconsella al regidor del PSC  que navegar entre dues 
aigües no es bo per a ningú, tot responent el regidor que li agafa el consell. 
 
La regidora Anna Rosinés diu que el dia 1 d’octubre, després d’anys de lluita per 
aconseguir parlar amb l’estat espanyol, es va fer un referèndum que segons l’estat 
espanyol era il·legal, va guanyar el sí amb un % molt alt i per tant, a partir d’aquest dia 
ells deixem de reconèixer les lleis espanyoles i només reconeixen les institucions 
catalanes. Diu que tenen molt clar que volen que això acabi amb la proclamació de 
la república, que no estan gens d’acord amb l’escenari de noves eleccions, i que el 
dia 10 es va signar la declaració d’independència que tot seguit llegeixen literalment: 
 
“Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món. 
 
La justícia i els drets humans individuals i col· lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen 
sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya ,són la base de 
la constitució de la República catalana. La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys 
d’història. 

Durant segles, Catalunya s'ha dotat i ha gaudit d'institucions pròpies que han exercit l’autogovern 

amb plenitud, amb la Generalitat com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya.  
 
El parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna sobre la qual s'han sustentat 
aquestes institucions, s’ ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i ha cristal· litzat en les Constitucions 
de Catalunya. Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament anhelada, després de 
dècades d'intentar, honestament i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la península 
ibèrica. Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana ha tingut un paper 
clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.  
 
L’estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del reconeixement de Catalunya com a 
nació; i ha concedit una autonomia limitada, més administrativa que política i en procés de 
recentralització; un tractament econòmic profundament injust i una discriminació lingüística i cultural 
.L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat per la ciutadania catalana, havia 
de ser el nou marc estable i durador de relació bilateral entre Catalunya i Espanya.  
 
Però va ser un acord polític trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves 
reclamacions ciutadanes. Recollint les demandes d’una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el 
Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament acordar la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació 
 

Davant la constatació que les institucions de l’Estat han rebutjat tota negociació, han violentat el principi 
de democràcia i autonomia, i han ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la 
Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum per a l’exercici del dret a 
l’autodeterminació reconegut en el dret internacional. 
 
L’organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de l’autogovern de Catalunya i 
l’aplicació de facto de l’estat d’excepció. 
 
La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l’ estat espanyol contra ciutadans 
catalans ha vulnerat, en moltes i repetides ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els 
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principis dels Drets Humans, i ha contravingut els acords internacionals signats i ratificats per l’  Estat 
espanyol.  
 
Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i institucionals i professionals 
vinculats al sector de la comunicació, l’administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes, 
querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó. Les institucions espanyoles, que 
haurien de romandre neutrals, protegir els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han 
esdevingut part i instrument d’aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de Catalunya. Malgrat la 
violència i la repressió per intentar impedir la celebració d’un procés democràtic i pacífic, els ciutadans 
de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la constitució de la República catalana. La constitució 
de la República catalana es fonamenta en la necessitat de protegir la llibertat, la seguretat i la convivència 
de tots els ciutadans de Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més qualitat, i 
respon a l’impediment per part del’estat espanyol de fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels pobles. 
 

El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una de les pedres angulars de la 
República.  
L'estat català acatarà i farà complir legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i 
garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords subscrits formarà part de l'esperit 
fundacional de la República catalana. La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent 
honor a la tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l’acord com a forma de 
resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat i solidaritat amb la resta de pobles 
del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i cultura i la regió euromediterrània en 
defensa de les llibertats individuals i col· lectives. La República catalana és una oportunitat per corregir 
els actuals dèficits democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més 
sostenible i més solidària. 
 

En virtut de tot el que s’acaba d’exposar , nosaltres, representants democràtics del poble de 

Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord 

amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya,  
 
CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social. 
 

DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.  
 
INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. 
 

AFIRMEM la voluntat d’obrir negociacions amb l’estat espanyol, sense condicionants previs, adreçades a 
establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, 
necessàriament, en peu d’igualtat. 
 

 POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la 
constitució de la República catalana i la proposta de negociacions amb l’estat espanyol.  
 
INSTEM a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació 
de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador 
amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.  
 
MANIFESTEM la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i 
democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de continuïtat i 
de manera unilateral, les normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’ 
estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa. 
 
AFIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar  -se tan ràpidament com sigui possible a la 
comunitat internacional. El nou Estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que 
s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals 
és part el Regne d’Espanya. 



7 

 

  
APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com Estat 
independent i sobirà.  
 
INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la  plena 
efectivitat d’aquesta Declaració d’independència i de les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i 
fundacional de la República.  
 
FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a fer-nos dignes de la 
llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions 
col·lectives.  
 
Els legítims representants del poble de Catalunya.” 

 
 
La regidora Anna Baqués diu que amb la lectura d’aquesta declaració que es va 
signar i tot i que es va suspendre, es veu que tenen ganes de dialogar i que saben què 
és la llei i la respecten, però quan la llei és injusta i es reprimeix amb violència 
evidentment no hi estan d’acord. Des del govern de Madrid es critica molt el model 
educatiu català i potser el que no és empàtic i no entén de diàleg, d’idees, de la 
cultura i la diversitat, és el seu model. Respecte el tercer punt de la moció diu que  
toca molt directament, doncs un dels partits que donen suport a l’aplicació del 155 és 
el PSOE i el PSC forma part del PSOE. Potser el PSC no s’hi considera del tot però si no 
fos part del PSOE, d’alguna manera, seria un partit del tot independent com ho és per 
exemple la CUP. No volen dir que el regidor del PSC estigui fent una mala feina al 
municipi, ni molt menys, però representa unes idees que sens estan tirant en contra i 
ens comporten repressió, i els hi costa entendre com el PDECAT que té majoria en 
aquest Ajuntament pugui mantenir el pacte amb el PSC. Diu que venen temps que no 
sabem ben bé que passarà però segur que seran temps difícils i s’hauran de prendre 
decisions difícils i no saben com es prendran quan una part del Govern d’aquest 
Consistori en principi hi està en contra. Creuen que davant aquesta situació extrema a 
nivell nacional en l’Ajuntament s’ha de reflectir una mica tot això i els hi agradaria 
veure algun moviment per part del grup majoritari del Consistori que és PDECAT i 
independentista. Quan veuen que aquest municipi està governat per PDECAT i PSC 
creuen que ja és hora que es comenci a plantejar si això ha de seguir així.  
Responsabilitzen al partit majoritari que manté el pacte, i diuen que en cap cas és una 
opinió cap a la persona del regidor del PSC.  
 
El regidor Marcos Pérez contesta dient que el PSC no és el PSOE, que ell és afiliat al PSC 
i no pas al PSOE. Costa d’entendre però és així. Són dos partits diferents. Respecte a la 
posició del seu grup municipal dins el PSC, diu que el seu grup forma part duna 
organització on es permet i es deixa discrepar. No sempre ha d’estar en la línia del 
partit. Que no sempre està d’acord amb tot el que fa o pensa el seu partit però per 
ara hi ha més coses que l’uneixen que no pas que el separen. Que ell no està d’acord 
amb el 155 però que al seu grup se li permet opinar.  
 
L’Alcalde diu que evidentment venen temps difícils, i que els socialistes estiguin ajudant 
no s’ho esperava. No entén l’actitud del PSC, de l’Iceta. És bo recordar que avui es 
feia una moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya i no es feia 
referència el dia 1 d’octubre ni a les lleis del referèndum, etc. El seu grup està d’acord 
amb els dos redactats de la moció, perquè el que està passant a Catalunya és molt 
fort. En aquest govern municipal les discrepàncies en els temes importants no hi ha 
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sigut, i en aquesta moció si s’entra en l’anàlisi del fons, la condemna de l’aplicació al 
155, tampoc n’hi ha. 
 
Conclòs el debat, la proposta de moció es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 
DEU VOTS a favor del PDECAT, ERC i CUP, i UNA abstenció del PSC.  
 

 

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

 
 
L’alcalde,       la secretària-interventora  


