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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bona tarda. Iniciaríem aquesta convocatòria, aquesta sessió extraordinària urgent
que hem convocat per a avui a les set de la tarda. Abans d’iniciar aquesta sessió, he
d’excusar la presència de la primer tinent d’alcalde, la Noemí Condeminas. Crec que hi
som tots. Per tant, iniciaríem aquest Ple extraordinari i urgent.
1. Aprovació de la declaració de la urgència de la sessió
“El passat 21 d’octubre de 2017, el president del Govern espanyol va anunciar l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola per a la suspensió de l’autonomia de
Catalunya, fruit d’un acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i
Ciudadanos, que evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat
espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets.
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 es preveu que sigui aprovada pel plenari del Senat el proper
divendres 27 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la cap del gabinet de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2017.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Únic. Declarar la urgència de la sessió.”
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, faig una breu explicació de la motivació d’aquesta sessió extraordinària i
urgent abans del Ple extraordinari de pressupostos i ordenances convocat d’aquí a una
hora. El motiu, sobren explicacions, és evident. Ni que haguéssim escollit el dia, avui
dijous, precisament, és un dia molt important, que s’estan dirimint moltes coses i la
urgència d’aquesta declaració institucional encaixa perfectament, precisament avui, amb
tots els fets que estan transcorrent, amb la declaració que ha fet el president de la
Generalitat de Catalunya, el debat que s’està produint en aquests moments en seu
parlamentària i al posterior desenvolupament al Parlament de Catalunya la sessió que
puguin desenvolupar demà divendres i, al mateix temps, com vostès saben, la sessió que
s’està desenvolupant al Senat d’aplicació del 155 contra el Govern de Catalunya. Per
tant, aquest és el motiu de la urgència. Si hi ha alguna intervenció sobre la urgència o
si...? Té la paraula el Sr. Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Bona tarda. El nostre grup no entén les motivacions ni les comparteix de la urgència per
presentar una declaració institucional sobre un tema que és supramunicipal, que s’està
debatent en aquests moments al Senat Espanyol i que, a més a més, està generant
també un debat al Parlament de Catalunya. El nostre grup, en tot cas, hi votarà en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. Avilés.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, per anunciar que el nostre Grup també votarà en
contra de la urgència. I, a més, lamentem que sembla que l’autonomia local està una
mica posada en entredit, perquè sembla que els plens extraordinaris, a partir d’ara els
convocaran des d’institucions supramunicipals com pot ser el Govern de la Generalitat
que vol, doncs, inflar més aquest suflé a base de plens extraordinaris aquí i allà. Avui
hem tingut al Consell Comarcal un Ple extraordinari a les set del matí. És a dir, forçant les
institucions locals per un acte purament partidista. Com que sí que som ferms defensors
de l’autonomia local, rebutgem que per directrius supramunicipals estiguem aquí reunits
per fer un ple extraordinari per una qüestió que no tindrà sentit. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Només volia contestar que, evidentment,
aquesta convocatòria de sessió extraordinària urgent s’ajusta plenament al que diu el
nostre Reglament orgànic municipal i per això s’ha convocat. Si els sembla, passem a
votar la urgència.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor i 6 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en
contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Passaríem al debat de la declaració institucional. Si els sembla. Sí, senyor Suñé, té la
paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, és un tema d’ordre d’acord segons 14 del ROM. El Ple ja s’ha iniciat i nosaltres
ens referim al que estipula l’article 19 sobre les declaracions institucionals que diuen al
seu paràgraf segon: es declaracions institucionals s’han de presentar a la Junta de
Portaveus prèvia al Ple en el qual s’hagin de debatre.
No hi ha hagut junta de portaveus, per tant aquesta declaració no ha estat debatuda,
creiem que no compleix, al nostre entendre, amb els requisits mínims per poder ser
debatuda i, per tant, demanem que sigui retirada i suspès el ple, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, lamentablement, no serà així. Evidentment, es tracta d’una sessió extraordinària i
urgent que està regulat en el ROM i la nostra interpretació que fem des del Govern és
aquesta i, per tant, passarem a debatre-ho, d’acord. Doncs obriríem, primer de tot,
evidentment, llegiríem la declaració institucional i després passaríem a les esmenes, no?
Sí. Sr. Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Jo demanaria al Sr. Secretari, ja que no ha parlat, saber si aquesta petició que fa el
regidor portaveu del Grup Socialista de retirar la declaració institucional per no complir el
que estableix l’article 19 del ROM s’ajusta i ha de ser retirada, ha de ser votada o, com
diu l’alcalde, ha de fer el que ell vol.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Doncs passem i, si de cas, ja aclarirem aquest posteriorment desencontre
d’interpretació del ROM. Si els sembla ja ho acabarem d’aclarir amb posterioritat.
Constarà en acta, sí, senyor Suñé. Doncs comencem a llegir la declaració institucional.
2. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i
PDeCAT-UNIÓ per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
El senyor alcalde llegeix la declaració institucional següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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 del Masnou
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
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Parlament de Catalunya, així com fer-los públics a través dels mitjans habituals de
comunicació de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha esmenes presentades per part del Grup d’Iniciativa? Sí. No ens consta, de moment,
això. Sí, sí, les d’ICV sí que ens consten. Si ens les pot fer arribar, seria un detall
El Sr. Suñé
Sí, sí. Li entrego en aquest acte al senyor secretari les esmenes i doncs, si l’alcalde...
El Sr. Jaume Oliveras
Té la paraula per a l’exposició de les esmenes.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Molt bé. Vista la declaració institucional presentada pets grups d'ERC i PDeCATUNIÓ per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, el Grup Municipal Socialista
presenta les següents esmenes:
1
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
TITOL
Declaració institucional per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya
Proposem Declaració institucional per reclamar al president de la Generalitat que
recuperi la legalitat catalana prèvia als dies 6 i 7 de setembre i convoqui
eleccions al Parlament de Catalunya tal com demana la major part de la
població de Catalunya
2
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
1, LÍNIA 1
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i
Ciudadanos per a
Proposem L’acord entre el Partit Popular, el Partido Socialista Obrero Español i
Ciudadanos per a
3
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
1, LÍNIA 2
la suspensió de l’autonomia de Catalunya evidencia que davant d’un
problema polític
Proposem garantir la legalitat a Catalunya que va ser furtada de les institucions de
forma barroera els passats dies 6 i 7 de setembre en el Parlament de
Catalunya on es va aprovar la Llei de referèndum i l’anomenada Llei de
transitorietat jurídica sense atendre l’informe del Consell de Garanties
Estatutàries de Catalunya en què declarava que les institucions de la
Generalitat no tenen competències per convocar un referèndum
d’independència d’acord amb la Constitución Española i l’Estat social i de
Dret a Catalunya i a Espanya; evidència que davant la negativa del
Govern de Catalunya a recuperar la legalitat i asseure’s a parlar
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4
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
1, LÍNIA 3
La resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de
drets.
Proposem La resposta dels partits democràtics no pot ser una altra que la defensa
de l’estat de dret i la recuperació de les malmeses institucions catalanes i
el retorn dels drets als polítics electes de Catalunya i a la seva ciutadania
des de la legalitat i amb plenes garanties democràtiques com correspon a
un estat d’Europa.
5
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
1, LÍNIA 6
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a
aquella
Proposem Polítics els quals des de l’exigència del compliment de l’estat de dret i en
la defensa de les garanties de totes i tots els catalans, insisteixen a
demanar al Molt Honorable President de la Generalitat que recuperi la
legalitat catalana prèvia als dies 6 i 7 de setembre i convoqui eleccions al
Parlament de Catalunya, tal com demana la major part de la població
catalana i reverteixi
6
Tipus
Paràgraf
On diu
Proposem

Esmena de modificació
1, LÍNIA 7
Situació d’anul·lació política.
L’actual situació d’anul·lació política.

7
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 1
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola liquida, de facto,
l’autonomia
Proposem El reconeixement de la legalitat prèvia als dies 6 i 7 de setembre i la
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, és la millor forma de
recuperar la normalitat democràtica. Aquesta és una decisió única i
exclusiva del president de la Generalitat i, per tant, responsable d’evitar
que s’apliqui la legalitat vigent que emana des de l’article 155 de la
Constitució espanyola i que ha estat sistematitzada en una sèrie d’acords
sobre els que el Senado Español haurà de pronunciar-se i que en cas de
ser validats podrien suposar limitacions a l’autonomia
Esmena 8
El Sr. Jaume Oliveras
Perdoni, una qüestió d’ordre: quantes esmenes té?
El Sr. Ernest Suñé
20.
El Sr. Jaume Oliveras
20? Em sembla que està fent allò que es diu filibusterisme parlamentari. No sé si sap el
que és, eh? Per tant, vostè tenia el dret... no, no, només li faig una reflexió: vostè tenia el
dret de presentar una declaració institucional perquè el que està fent és una altra
7
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declaració institucional, eh; per tant ara està fent el que es diu la paraula que he dit
abans. Pot continuar. Si això ho troba interessant...
El Sr. Ernest Suñé
Bé, la seva interrupció a la meva intervenció no ve al cas...
El Sr. Jaume Oliveras
Li recordo que aquí qui dirigeix el debat és l’alcalde i no vostè, eh
El Sr. Ernest Suñé
Repeteixo, la seva interrupció a la meva intervenció no ve al cas. Jo crec que vostè
s’arroga a unes competències. Jo estic limitant-me a llegir les esmenes que no he pogut
presentar perquè no hi ha hagut junta de govern i perquè aquesta...
El Sr. Jaume Oliveras
Pot continuar amb les esmenes, si us plau? Les esmenes... Ja l’hem entès, eh
El Sr. Ernest Suñé
M’he perdut. Tornaré a començar... No, home, no, és broma, és broma.
El Sr. Jaume Oliveras
Cap inconvenient si vol tornar a començar, eh, perquè tornaré a apuntar...
El Sr. Ernest Suñé
No, no.
8
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 2
Catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per
la incapacitat
Proposem Catalana, sempre sota la legalitat que emana de la Constitució espanyola,
i que permetrien recuperar els drets dels catalans i catalanes i la
normalitat en les institucions actualment paralitzades per la incapacitat
9
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 3
De diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta
repressiva a
Proposem compartida entre el Govern de la Generalitat i el Gobierno de España que
no han estat capaços d’asseure’s i fer política. Els socialistes reclamem el
diàleg com a forma de solucionar l’atzucac que els dos governs ens han
envoltat a tot el poble de Catalunya, independentistes i no
independentistes, en una situació en la qual tots hi perdem.
Cal assumir que fins a la data, la interrelació entre les dues parts no ha
obtingut cap resposta satisfactòria a les demandes de la ciutadania.
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10
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 4
Través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’Internet i de
mitjans de
Proposem En cap cas és justificable la repressió de les forces de seguretat però
tampoc ho són les convocatòries a la societat civil per impedir l’exercici de
la justícia ni les amenaces als partits polítics o electes que defensen idees
diferents; i el que encara és més injustificable és el tancament del
Parlament de Catalunya, espai on caldria debatre, parlar i trobar les
solucions adients i que tenen segrestat.
Tampoc ajuda gaire la deriva dels mitjans de comunicació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que han abandonat
qualsevol ètica periodística per decantar-se per traslladar a la ciutadania
una informació esbiaixada i de part.
11
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 5
Comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs
públics, querelles i
Proposem Qüestionar les decisions judicials i les accions que se’n derivin és
plenament legal i forma part de la llibertat d’expressió, però quan des d’un
organisme públic es qüestiona l’estat de dret és inacceptable. A Espanya
hi ha separació de poders, altra cosa és que el funcionament de l’estat de
dret sigui millorable, que no ho dubtem, i treballem per fer-ho.
Van ser les confessions de l’exjutge Santiago Vidal, exsenador d’ERC
sobre els usos d’informació personal, dades crítiques i desviament de
fonts que el van fer dimitir i les desobediències reiterades als
requeriments realitzats per diversos organismes judicials els que van
inicial la maquinària judicial. Sí, senyores i senyors, amb aquests fets i no
altres, van iniciar-se els
12
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 7
Alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra la població pacífica
l’1 d’octubre,
Proposem Alcaldesses que avui pengen com espasa de Damocles –que per cert, era
català- sobre els caps de molts de vostès. Tot això no és motiu per no
criticar l’actuació de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra
del passat dia 1 d’octubre, uns per excedir-se en l’aplicació de mesures
coercitives contra la població civil que exercia la resistència pacífica i els
altres per no complir amb un mínim de rigor les instruccions dimanades de
la justícia. Uns i altres, en la mesura que els correspongui, hauran de retre
comptes dels excessos i defectes de la seva actuació.
13
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIA 8
L’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de
forces
Proposem Tot i així tenim dubtes raonables sobre determinades decisions que
esperem siguin recorregudes per les vies que garanteix l’estat de dret.
Aquests dubtes s’estenen també a la sistemàtica que el Govern de la
Generalitat va emprar per gestionar l’acte de l’1 d’octubre, on tot sembla
indicar que les dades de milions de catalans van quedar exposades a les
xarxes, fet gravíssim que caldrà analitzar detingudament.
9
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14
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
2, LÍNIES 9 i 10
Policials que encara en manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya
Proposem També val a dir que no es poden barrejar mesures preses per l’Estat com
són el gran desplegament de les forces policials que manté a Catalunya
per garantir el compliment de les lleis emanades dels parlaments català i
español, amb la intervenció dels comptes de la Generalitat per
l’incompliment de la normativa del Fons de Liquiditat Autonòmic que va
ser anunciada pel conseller Junqueras. La primera mesura poden
qüestionar-la, la segona el que cal qüestionar és l’actitud irresponsable
d’aquest conseller que, a més, està amagat sense donar explicacions
sobre la fugida d’empreses de Catalunya, gràcies al fet que tenen vostès
tancat el Parlament de Catalunya i evitar així l’acció fiscalitzadora de
l’oposició.
15
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
3, LÍNIA 2
De la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i
les
Proposem Del diàleg ─cert és que més uns que altres─ i per això han ofert al Molt
Honorable President que vagi al Senat a explicar-se. Desitgem que el
president escolti el poble de Catalunya, a tot el poble i no només una part,
que recuperi la legalitat catalana prèvia als dies 6 i 7 de setembre i
convoqui eleccions sense proclamar cap declaració d’independència per
evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, que
suposaria el control sobre les
16
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
3, LÍNIA 5
Passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya,
van ser
Proposem Resultat obtingut d’unes eleccions plantejades per aquestes forces com a
plebiscitàries on van deixar palès durant la campanya que votar a Junts
pel Sí i les CUP suposava el sí a la independència i votar qualsevol altra
força de l’arc parlamentari català significava no estar a favor de la
independència.
Els resultats obtinguts per Junts pel Si i les CUP en aquestes eleccions,
amb un suport del 48 % de la ciutadania, va servir perquè el que llavors
era portaveu de les CUP, Sr. Antoni Baños, confirmés públicament que no
hi havia una majoria social suficient per engegar el procés que volien
aplicar.
Aquells resultats ja van demostrar que no hi ha a Catalunya una majoria
de catalans i catalanes disposades a donar suport a la independència;
però també ha quedat palès a totes les enquestes, que han estat
realitzades des de llavors fins a la data d’avui, que més del 68 % de les
persones de Catalunya no volen que s’apliqui una declaració unilateral
d’independència.
17
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
3, LÍNIA 6
Novament refermat el mandat democràtic per a la independència de
Catalunya
10
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Proposem La mobilització del passat 1 d’octubre va demostrar de nou que hi ha una
gran massa social que desitja canvis. Alguns d’aquests canvis són, no
podem negar-ho, la voluntat de crear un nou estat, però també moltes
persones van participar per promoure canvis al Govern de l’Estat, per
aturar les retallades socials i com a repulsa per les accions policials que
es van veure el mateix dia. També cal posar en valor la manifestació
contra la independència i a favor de la unitat dels pobles d’Espanya del
dia 8 d’octubre, on més d’un milió de persones van manifestar-se
pacíficament als carrers de Barcelona.
Catalunya és un espai complex on tots hi cabem i, per tant, és una
exigència democràtica recuperar la legalitat catalana, promoure vies de
diàleg i convocar la societat de Catalunya a unes eleccions on, dins el
marc legal, es canviïn una part d’interlocutors i es promoguin camins i
punts de consens.
18
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
ACORD 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.
Proposem Demanar al demanar al Molt Honorable President de la Generalitat que
reconegui que no s’ha proclamat cap declaració d’independència i proposi
al Parlament de Catalunya que recuperi la legalitat catalana prèvia als
dies 6 i 7 de setembre reconeixent la vigència de l’Estatut d’autonomia i
de la Constitució espanyola i convoqui eleccions al Parlament de
Catalunya, tal com demana la major part de la població catalana.
19
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
ACORD SEGON
Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i
institucions catalanes
Proposem Criticar l’actuació de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra
del passat dia 1 d’octubre, uns per excedir-se en l’aplicació de mesures
coercitives contra la població civil que exercia la resistència pacífica i els
altres per no complir amb un mínim de rigor les instruccions dimanades de
la justícia.
20
Tipus
Paràgraf
On diu

Esmena de modificació
ACORD 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.
Proposem Instar els governs d’Espanya i de Catalunya a cercar una solució de
consens i, en aquest sentit, reclamem que en base a l’acord del punt
primer, un cop el president garanteixi la proposta de restabliment de la
legalitat catalana, s’aturi sine die la proposta d’aplicació de l’article 155 de
la Constitució espanyola que s’aprovi al Senat Espanyol.
Per totes aquestes esmenes la proposta quedaria de la següent forma, si m’ho permet
llegiré la proposta sencera perquè quedi com està.
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El Sr. Jaume Oliveras
Crec que no és necessari, perquè estem en temps d’esmenes no de propostes. Vostè ha
llegit totes les esmenes. Jo crec que estem en condicions, la resta de grups municipals...
El Sr. Ernest Suñé
Era perquè quedés clar.
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que ens ha quedat molt clar. Tenim totes les condicions per poder emetre un
judici sobre les esmenes, d’acord.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, jo ..
El Sr. Jaume Oliveras
No té la paraula, perquè ha llegit totes les esmenes. Estem en temps d’esmenes no cal
que les torni a llegir en forma de proposta.
El Sr. Ernest Suñé
No és llegir-les totes, perquè com hi ha parts que no estan esmenades, és per lligar-ho tot
en un bloc..
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que ho hem entès perfectament. No cal.
El Sr. Ernest Suñé
S’ha entès l’essència de les esmenes?
El Sr. Jaume Oliveras
S’ha entès, jo crec que ho he captat, sí, sí.
El Sr. Ernest Suñé
Ho agraeixo.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Continuem amb les emenes. Hi ha esmenes del Grup d’ICV? Doncs votem les
esmenes. Algú vol algun punt per separat?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, jo és que voldria... Vostè ho té molt clar. Suposo que votarà en contra de totes les
esmenes, però els grups que hem tingut coneixement de les esmenes en aquest moment
no ho tenim tan clar. Per tant, demanaríem fer un petit recés per poder tenir accés al
document, valorar i saber si hem de votar-les totes o no totes. Hi ha algunes coses que
ens agraden més que altres. I com venim fent a vegades que quan hi ha assumptes de
l’ordre del dia una mica sorpresius i s’atura el Ple, doncs jo entenc que avui convindria,
doncs, fer una aturada per poder discutir aquestes esmenes.
12
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El Sr. Jaume Oliveras
Dono, però...
El Sr. Ernest Suñé
Llegir les esmenes perquè clar...
El Sr. Jaume Oliveras
No, no, no perdem més el temps, si us plau. Sí, sí, sí, però necessitaríem disposar de les
còpies necessàries, eh. Molt bé, ordeni fer còpies.
Fem cinc minuts de recés.
A proposta de la presidència, es fa un recés de 5 minuts.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem amb la sessió plenària. Falten alguns regidors, però ja s’aniran incorporant
perquè sinó això es farà llarg. Sí, però haurien d’estar aquí. Falten... Per tant, ara tothom
disposa de les esmenes i hauríem de veure si hi ha alguna petició de vot per separat dels
punts. Senyor De las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Jo no he tingut temps de llegir-les, senyor alcalde. Faltarien tres minutets.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs vagin de pressa...
El Sr. Francisco Avilés
Vaig de pressa, però no tinc més temps...
El Sr. Jaume Oliveras
A veure...
El Sr. Francisco Avilés
És qüestió de...
El Sr. Jaume Oliveras
Repeteixo la reflexió que he fet abans. No va per vostè, evidentment, eh; però aquesta
pràctica no és habitual i en qualsevol seu parlamentària seria, evidentment, la presidència
de qualsevol cambra censuraria aquest mètode de presentació d’esmenes. Ho recordo
això només, perquè ho tinguin present, eh.
Hi ha algú que demani votació per separat? Sr. Avilés?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, nosaltres també demanaríem per separat les esmenes, perquè anirem una mica en
directe. La majoria seran que sí, però...
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El Sr. Jaume Oliveras
N’hi ha alguna que voldrien votar a part?
El Sr. Francisco Avilés
Jo, si el ponent no té inconvenient a votar-les per separat?
El Sr. Jaume Oliveras
Quines vol votar per separat?
El Sr. Francisco Avilés
Totes.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs les votarem totes, vinga, va. Anem a votar-les totes, va. Primera esmena del Grup
Socialista. Sr. Suñé, hi té algun inconvenient?
El Sr. Ernest Suñé
Jo el que volia demanar és la petició de vot secret. D’acord amb l’article 22, punt 4,
paràgraf tercer, proposem que la votació tant de les presents esmenes com de la
declaració es faci mitjançant votació secreta.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs no li admeto.
El Sr. Ernest Suñé
S’ha de votar. Tal com diu el ROM, la petició s’ha de votar i autoritzada per majoria
simple del Ple.
El Sr. Jaume Oliveras
La votació secreta entenc que és quan afecta persones. Sr. secretari?
El Sr. Ernest Suñé
Votació secreta segons el ROM...
El Sr. Jaume Oliveras
Vostè no és el secretari. Estic preguntant al secretari. Si vol fer d’alcalde...
El Sr. Ernest Suñé
Tinc capacitat, tinc moltes facetes.
El Sr. Jaume Oliveras
Té moltes facetes...
El Sr. Ernest Suñé
Sí senyor.
14
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El Sr. Jaume Oliveras
Té la paraula.
El Sr. Secretari
Sí, determinar que és, llevat que vingui imposada per llei, la votació secreta ha de ser
autoritzada per majoria absoluta pels membres del Ple o a proposta de la presidència de
qualsevol grup.
El Sr. Jaume Oliveras
Hauríem de votar si... Vostè proposa votació secreta punt per punt, no?
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, vots a favor de fer la votació se... Sí.
El Sr. Francisco Avilés
Perdoni, perquè pel que jo he sentit del secretari, bastaria només la sol·licitud d’un grup
per fer el vot secret, com per fer vot secret.
El Sr. Jaume Oliveras
Ho he entès així, eh.
El Sr. Francisco Avilés
Per això, si ens ho pot tornar a...
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que ho hem entès tots. Vostè potser no ho ha entès, per jo... L’alcalde és qui
dirigeix la sessió i, per tant, s’ha de votar la votació secreta.
El Sr. Francisco Avilés
No, no. Però diu: o a proposta de... no?
El Sr. Secretari
La votació secreta ha de ser autoritzada per majoria absoluta a proposta de la
presidència de qualsevol grup.
El Sr. Francisco Avilés
Vale.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs comencem a votar a favor de la votació secreta. Serien 5 vots en contra. Serien
14. Doncs quedaria rebutjada. Passem a votar abstenció. Sr. De las Heras, perdoni el
meu oblit imperdonable
Resultat: Queda rebutjada per 14 vots en contra, 5 vots a favor 1 vot d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 1 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 2 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 3 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 4 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 5 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 6 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
16
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 7 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 8 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 9 presentada pel Grup Municipal PSC-CP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 10 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 11 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 12 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 13 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 14 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 15 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 16 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
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El president sotmet a votació l’esmena número 17 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 18 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 19 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El president sotmet a votació l’esmena número 20 presentada pel Grup Municipal PSCCP
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 15 vots en contra i 5 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Ara passaríem, un cop rebutjades les esmenes, a les esmenes
presentades pel Grup d’ICV-Verds-EUiA.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Després obrirem un torn final. Sí, sí, de tot.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Ho intentarem fer més breu. El nostre grup ha presentat tres esmenes a la proposta de DI
presentada per ERC i PDeCat.
Les dues primeres proposen suprimir el paràgraf tercer de l’exposició de motius i també la
proposta d’acord primer.
La tercera proposa afegir la FMC als destinataris de la tramesa dels acords que avui
s’adoptin.
L’objectiu de les dues primeres esmenes és clar: Intentem arribar, com ja s’ha fet, per
exemple, a l’Ajuntament de Barcelona, a un redactat que aplegui el major nombre de vots
favorables possibles per exigir aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Per aquesta raó demanem les supressions esmentades, ja que s’hi fa esment a accions o
lleis que és ben sabut que no compten amb el suport de la nostra coalició. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
El Sr. Màxim Fàbregas
I no les he passat perquè és ben fàcil entendre...
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, són una mica més curtes, no?
Per part del Govern estaríem d’acord amb la tercera i rebutjaríem les dues primeres.
Doncs, si els sembla passem a votar. Algú vol la votació per separat a part de la tercera?
Es vol votar una per una? La tercera no s’ha de votar, perdó, és que estic... una mica
confús, eh. Doncs votaríem la primera i la segona juntes.
El president sotmet a votació l’esmena primera i segona presentades pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten
a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i la CUPPA (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara crec que ja passaríem a la ronda de grups municipals.
El Sr. Màxim Fàbregas
Abans voldríem demanar al Govern si acceptaria votar per separat el primer punt dels
altres tres.
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El Sr. Jaume Oliveras
Cap problema. Doncs començaríem la roda: Sr. De las Heras té la paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, Sr. Alcalde. Bona nit a tothom. Jo faré una exposició del nostre posicionament
sobre el 155. És una exposició que fa un petit resum del que ha estat, una microhistòria
dels nostres dies, de les conseqüències que ha tingut, de coses que es coneixen de
coses que no es coneixen de coses que s’escolten i de coses que no es volen escoltar;
però jo crec que tinc l’obligació de llegir-les tal com jo les he vist amb els meus ulls i amb
l’entorn en el qual visc. Aquesta exposició la faré en castellà perquè tinc molts votants
que són castellans i sé que m'estan seguint per streming.
Días 6/7 de septiembre de 2017. Parlamento de Catalunya.
Una exigua mayoría política, que NO mayoría legal, aprueba dos leyes vulnerando el
Estatut de Autonomía de Catalunya y la Constitución de toda España. Ambas son
declaradas ilegales a posteriori por el Tribunal Constitucional.
Ante esta grave ilegalidad -ilegal=fuera de la ley- amparada con un cinismo sin límites, se
manda a “freír espárragos” literalmente, además de nuestras votadas y legales normas
de convivencia, a una gran parte de los diputados democráticamente elegidos, a los
asesores legales del Parlament y al Consell de Garantías Estatutarias. Parlament cerrado
a cal y canto, dirigido por los subversivos, subvirtiendo así el orden establecido.
“Son los dos días de la ignominia”
Una mayoría -no legal- como decía al principio, carente de “autorictas” ni para tan
siquiera modificar la ley electoral, se otorga el derecho de decidir por todos. Y no cosas
menores, sino nuestra misma esencia.
Una farsa -con visos de tragedia- que continúa cabalgando de mano de los subversivos,
sobre un disparate superlativo. Un atentado real a la democracia y una apertura de vía vía estrecha- hacia ningún sitio. Ningún sitio bueno para ninguno de los catalanes, militen
donde militen y piensen como piensen.
Pueblo de Catalunya
La farsa se apropia de la representación del llamado “pueblo de Catalunya”. Así se
consideran entre ellos, los que piensan como ellos y los que quieren que sean como
ellos.
Pero “olvidan” algo importante. Que no representan a los CIUDADANOS DE
CATALUNYA -no a su llamado “pueblo de Catalunya”- tan catalanes por derecho, por ley,
por historia, por convivencia, por permeabilidad, por vecindad.
Catalunya es la que es: diversa, plural, mestiza -entiéndase en el sentido más amplio,
criolla, nativa, de centro, de derecha, de izquierda. De nada. Pasota. Comprometida.
Católica, atea y agnóstica. Vegana, naturista y jamonera de pata negra. De alubias y
chorizo, de pan con tomate y fuet, de sopa de galets y de cocido de la abuela. De
frankfurt y bocata, de taper y restaurant, así es Cataluña.
Por mucho que ellos (“los otros, podemos llamarles ya”) hayan construido un relato,
regado con el dinero de todos, no podemos más que rechazar la soberbia supremacista
que todo lo impregna.
No podemos más que rechazar un relato, que no cabe en una ciudadanía europea. De la
Europa que como país queremos participar. De la Europa construida sobre la cordialidad,
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el comercio y las buenas relaciones. La Europa de la paz, escarmentada de tantas
aventuras supremacistas en su historia.
No reconocemos
Por ello;
- A un president de la Generalitat que, no habiendo sido elegido por ninguno de los que
estamos aquí, ha estado jugando al engaño hasta el último minuto con los ciudadanos,
volcando toda su dedicación a un frentismo a las instituciones democráticas, que decía
representar. Cuando lo único que pretendía era crear una realidad paralela, con sus
propias reglas.
- No reconocemos a un president de la Generalitat que no ha respetado la ley y que ha
dirigido de forma monologuista -con su claca- todas las actuaciones de la Generalitat,
a provocar el enfrentamiento sistemático y meditado contra el Estado. Y lo que es más
grave, contra una gran parte de los ciudadanos de Catalunya. Los que no forman parte
de “su” pueblo de Catalunya. Pueblo ideológico, tal como él lo entiende.
- No reconocemos a un president de la Generalitat que, sin ningún escrúpulo, ha
promovido, alentado y aplaudido LA MAYOR QUIEBRA SOCIAL Y ECONÓMICA
jamás vista en Catalunya.
Quiebra social
La cínicamente llamada -como se ha visto- “revolución de las sonrisas, de la paz, de las
manifestaciones pacíficamente contenidas”.
¿Qué han conseguido? Una fractura social sin precedentes. Al límite de una convivencia
ordenada y feliz.
Quiebra entre miembros de la familia (Unos de aquí y otros de allá).
Quiebra entre los grupos de amigos, los que salían de vez en cuando a cenar o algún fin
de semana (esto lo comenté hace mucho tiempo, y me fue negado aduciendo que no era
así. No, ha ido a mucho peor de cómo lo dije en su día). Quiebra entre las relaciones de
trabajo. Quiera de las buenas vecindades. Un crimen social. Un crimen de ninguna forma
puede quedar impune. Nadie había hecho tanto daño a la convivencia a tantos, en tan
poco tiempo. En una época de paz y prosperidad (con mayúsculas). En unos momentos
que volvíamos a salir de la dureza de una crisis que castigó a tantas personas.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor De las Heras hauria d’anar acabant, si us plau.
El Sr. Federico de las Heras
Em queda.
El Sr. Jaume Oliveras
Li recordo que el temps és limitat.
El Sr. Federico de las Heras
Em queden dos minutets. Senyor alcalde, és nomes això. Aquestes són altres pàgines.
El Sr. Jaume Oliveras
M’he espantat.
El Sr. Federico de las Heras
No, no. Aquestes són de les mocions.
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Quiebra económica
Hice una amplia mención en mi turno de palabra en el pleno de la pasada semana.
Comienzo hablando por la marcha de empresas. Más del 30 % del PIB de lo que se
produce en Catalunya. PIB y beneficios que nunca cotizarán en Catalunya, menos en una
Catalunya independiente. Esto se ha perdido para la independencia, pero es que también
se ha perdido aunque no haya independencia. Muchas de ellas, empresas bien
internacionalizadas, con ejércitos de trabajadores detrás y políticas planificadas de
inversión. Ya no las veremos más.
Pequeñas y medianas, lo mismo. Y la estampida producida hasta ahora no es nada con
la que vendrá si sigue (quizá ya a estas horas, no lo sé porque no estoy al día) la huida
hacia delante de un “procés” nefasto para todos.
En roman paladino: paro, pobreza i vuelta a incrementar las ayudas sociales. Quizá los
del régimen que nos han llevado hasta aquí lo tendrán más llevadero -no lo duden. Pero
la gente de a pie, desde el currante/a, el pensionista, el botiguer, el pequeño autónomo,
el empresario mayor. A sufrir y ver cómo lo que hasta ahora comenzaba a ir bien, va a ir
no a peor, al abismo. Ya les han explicado a los pensionistas qué va a pasar con sus
pensiones? Y a los que tienen sus pequeños ahorros –y aún no los han sacado de
Catalunya, como tantos han hecho en los últimos días- ya les han explicado el efecto que
tendría el “hola república” sobre ellos? Cambio a peseta catalana y devaluación.
Catástrofe para todo lo importado, caos para lo exportado -con las nuevas fronteras y
aranceles- caos económico. Pagaran, como siempre, los más necesitados. Si con los
previos a la DUI este efecto salida fue caótico, con una DUI declarada no lo quieran ni
pensar. A alguno les da igual, es una irresponsabilidad enorme.
Todavía leía ayer, anteayer, a economistas del régimen explicando las bondades que
marchen empresas y que no pasa nada. ¿Pero ustedes realmente se lo creen? ¿No
saben distinguir los deseos de la realidad?¿No se han enterado lo que ha pasado en los
hoteles, los restaurantes, el comercio y los pagos al contado que están exigiendo a los
proveedores catalanes? ¿Están en babia?
Lo que hasta ahora ha sucedido y lo que puede suceder es un crimen a nuestro
bienestar, a todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio, al igual que de todos
los ciudadanos de Catalunya, en especial. Porque esto no es un tiro en el pie. Esto es un
disparo en la sien.
Sobre el 155, y voy acabando ya, señor alcalde. Ante este panorama desolador, sólo
queda un atisbo de cordura. Un espacio dentro de la ley y la legalidad. Una protección
efectiva a todos los ciudadanos, de toda clase y condición, de cualquier ideología o antiideología. Dentro de la democracia y la Constitución. Dentro de nuestro ordenamiento, tal
como recogen otros similares de nuestra casa común; la Unión Europea. Una protección
ante tamaño disparate. Aquella salvaguarda que permitirá evitar una catástrofe mayor, a
beneficio de todos. Lo que les he dicho no viene solo, el nombrado artículo 155, no viene
solo, no es un artículo dirigido no solo por el Gobierno sino por una mayoría de partidos
del arco parlamentario español. Viene acompañado de una gran parte de los ciudadanos
de Catalunya. Ciudadanos de Catalunya que no vamos a permitir, de ninguna manera,
que sean pisoteados nuestros derechos, nuestras familias, nuestra vecindad, nuestro
trabajo, nuestro ser, nuestra dignidad. En definitiva, nuestro presente y nuestro futuro.
Catalanes y españoles: la suma de ambos sumandos, catalán y español, es igual a 100.
Cada uno ponga su mejor porcentaje, su mejor parte. Distribúyala como quiera, más de
aquí más de allá, pero la suma de 100 es un mensaje de convivencia, fraternidad y futuro.
El pasado 8 de octubre salimos por primera vez a la calle para defender lo que somos.
No necesitamos constantemente reivindicar lo que es nuestro, no somos vindicativos.
Pero no confundan esto con falta de decisión y firmeza, que no nos faltan. Hoy el 155 es
necesario, y estaremos con él. Nuestro voto será en contra de su moción. Gracias
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuaríem amb el Ple. Senyor Suñé té la paraula.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No el mentiré no seré breu, però m’ajustaré al temps.
Cal dir-ho alt i clar: si algú ha suspès l’autonomia de Catalunya van ser els seus grups al
Parlament de Catalunya els dies 6 i 7 de setembre.
Avui ens trobem davant la constatació que no hi ha cap voluntat dels partits d’ERC, de
CiU i de les CUP de reconduir aquesta situació. Cert és que no ens sorprèn, en el cas de
les CUP, que entenc que deuen ser les més satisfetes ni dels membres d’ERC sotmesos
a la fèrria mà de l’alcalde que ja sabem que ho porta en vena, però si en el cas d’alguns
membres moderats del PDeCAT i d’Unió.
La impossibilitat de fer el vot secret no ha donat marge per la sorpresa i, tal com era
d’esperar, el Masnou es suma als municipis radicals on dediquem més temps a vendre
fum que a solucionar els problemes reals de veïnes i veïns.
Només cal fer un darrer prec al sentit comú i esperar que el Molt Honorable President de
la Generalitat, fent cas omís de tota la radicalitat que l’envolta, reconegui al Senat que no
s’ha proclamat cap declaració d’Independència i, si es tenen a be a obrir-lo, proposi al
Parlament de Catalunya que recuperi la legalitat catalana prèvia als dies 6 i 7 de
setembre per reconèixer la vigència de l’Estatut d’autonomia i de la Constitució espanyola
i convoqui alhora eleccions al Parlament de Catalunya, tal com demana la major part de
la població catalana.
Molts ens acusen de donar suport al PP, però gens més lluny de la realitat. Estem al
costat de l’estat de dret i de la legalitat i del govern que ha d’aplicar-la, però aquesta
posició, que és coincident de forma puntual, no és ni a qualsevol preu ni per temps
indefinit. En definitiva, no és un xec en blanc i es circumscriu en la possibilitat real de
coincidir políticament en alguns temes amb forces divergents en ideari, fet que es dona
constantment als parlaments.
No volem acabar la nostra intervenció sense aprofitar per posar damunt la taula certes
veritats que ningú no esmenta.
Greu error el del tripartit encapçalat pels socialistes de realitzar una reforma de l’estatut
sense una voluntat real de diàleg amb totes les forces de la cambra. Estic parlant
especialment del PP i d’aquell famós “cordó sanitari”.
Greu error del PP d’utilitzar Catalunya i les seves especials característiques com a eina
llancívola arreu de l’Estat espanyol amb l’únic objectiu d’aconseguir rèdit electoral. Greus
les falques de ràdio a Andalusia, greu la recollida de signatures contra l’estatut, greu el
recurs, no perquè no tinguin dret a presentar-ho sinó perquè a altres comunitats amb
articles idèntics no ho van fer i ací se’ls va veure el llautó.
Greu error de Convergència, especialment d’Artur Mas, a l’intentar aprofitar el clam de la
societat en benefici propi en comptes de reconduir-ho. Greus les declaracions sobre la
sentència de l’Estatut de 2010 i greu la eliminació conscient de la memòria, que després
de la sentència i entre els anys 2011 i 2013, Convergència no van tenir cap problema a
governar a Catalunya i Espanya de la mà del PP de Rajoy i el lideratge de les retallades
que vam patir a Catalunya.
Greu la manca de voluntat del Govern de Rajoy de no asseure’s de debò per escoltar el
seu dia el president Mas i no tenir en consideració la llista de demandes, algunes
complexes, però altres molt assequibles.
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En definitiva, estem aquí per errors greus de tots els partits representats a la cambra,
partits que se suposa que tenen vocació de govern i capacitat de diàleg. El nostre
posicionament a la moció serà votar en contra, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup d’Iniciativa, senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer per explicar que hem votat a favor de la urgència de la
declaració institucional perquè creiem que és absolutament necessari que als
ajuntaments que així ho vulguin es puguin pronunciar sobre els intents de suprimir
l’autonomia de Catalunya.
I també explicar que hem votat en contra de les esmenes presentades pel PSC perquè,
tot i que podem compartir-ne algunes, creiem que el seu contingut correspon a un debat
molt diferent del que avui ens aplega en aquesta sala.
Pel que respecta a la declaració institucional, la nostra coalició i el nostre grup municipal
hem rebutjat i rebutgem sense matisos l’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya
impulsada per part del govern de l’Estat espanyol.
Aquesta actitud deixa palesa la incapacitat endèmica del PP i C's, però també del PSOE,
d’acceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant, d’afrontar, des del
diàleg polític, aquesta realitat per a ells tan molesta però que, tanmateix, és innegable i
necessària per bastir un model d’estat de reconeixement de les nacions.
La ciutadania de Catalunya, al llarg de la nostra història, hem manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-nos, amb l’objectiu de construir un país
fonamentat en el progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la
ciutadania, i de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva.
Catalunya és, avui, el resultat de moltes lluites compartides, individuals i col·lectives, de
persones amb orígens i sensibilitats diverses que han compartit el repte d'assolir el
reconeixement de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i jurídic.
Nosaltres no estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar-ne el futur.
Per això, davant d'aquesta agressió, i tot i que no compartim el full de ruta del Govern de
la Generalitat i del seu president, per a nosaltres l’única resposta possible és donar suport
a les nostres institucions, treballar per una democràcia i un país de qualitat i defensar la
voluntat de la majoria de la societat de Catalunya de votar en un referèndum reconegut,
inclusiu i amb garanties.
Tanmateix, per a nosaltres, l’1 d’octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya
necessita. Les condicions d’excepcionalitat en les quals es va desenvolupar aquell acte
de votació van impedir que aquest complís amb els estàndards internacionals. Com a
conseqüència, creiem que els seus resultats no habiliten ningú per declarar
unilateralment la independència. Una declaració que, de produir-se, instal·larà una
profunda divisió en el sí mateix de la societat catalana.
Nosaltres rebutgem l’immobilisme i la lògica recentralitzadora del Govern de l’Estat i dels
partits que li fan costat en aquest tema; però, al mateix temps, no compartim les
iniciatives unilaterals perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda social.
Estem convençuts que la societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del
nostre l’autogovern i en contra de la suspensió de les nostres institucions. La reacció
d’organitzacions socials i de la ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica.
Des de la imposició i des de la força no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i
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institucional de la democràcia, una crisi que ha de tenir una solució política negociada.
Per això, creiem que és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt
d’institucions públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i
organitzacions per donar una resposta, des del civisme, a l’intent de segrest institucional i
defensar el nostre autogovern.
Tot i la indignació que ens provoquen les actuacions que venen de lluny, des de
l’autoritarisme de determinades forces polítiques de l’Estat espanyol, nosaltres reiterem
que només el diàleg i la democràcia són les eines vàlides per superar la crisi territorial i
institucional més greu a la qual ens hem enfrontat des de 1978.
En aquest moment d’amenaces i d'agressions sense precedents, el món local, ens bàsic
en la vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial, ha de ser una
sola veu en la defensa d'una causa col·lectiva: la dignitat de les institucions de Catalunya
i del nostre autogovern, perquè, a més de l’autonomia de Catalunya, també està en joc
l’autonomia local.
Per a la nostra coalició, defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió
unitària de les aspiracions de Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país.
És per aquesta raó que, tot i que lamentem el rebuig de les nostres esmenes, el nostre
Grup votarà en contra de l’acord primer de la moció i donarà suport a la resta d’acords.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, Sr. Miró.
El Sr. Dídac Miró
Sí, bona nit. Molt breu. De fet des la CUP no pensàvem intervenir en aquest Ple perquè el
contingut de la moció s’explica per si mateix. Però sí després de l’espectacle, que podem
qualificar gairebé de patètic, que hem viscut amb les esmenes del Grup socialista. Sí que
volíem aprofitar-ho per dir alguna cosa. Bàsicament, una de les últimes frases que ha dit
en el torn de comentaris, el Sr. Suñé, que parlava d’error de Mas en intentar aprofitar la
voluntat popular i no reconduir-la. Mai, Sr. Suñé, és un error intentar fer cas a la voluntat
popular, mai és un error. Els qui avui aquí intenten defensar l’article 155, els qui, la seva
aplicació, avui aquí intenten defensava la supressió de l’autonomia de Catalunya, no ens
estranya, però estan defensant mesures pròpiament franquistes. I no ens estranya, però,
no ens estranya, però sí que és cert que partits com el PP o Ciutadans entenem que
defensen mesures franquistes, ho han fet sempre sense amagar-se’n mai. Ens estranya
més del partit socialista, que avui de socialista li’n queda ben poc.
Malgrat tot, efectivament la CUP votarem a favor d’aquesta moció. Qui digui que en nom
de la democràcia defensa aplicar l’article 155 és que té un concepte de democràcia propi
gairebé del feixisme. Ja està, acabem aquí. Tan sols dir, també, que l’única manera de fer
front a aquesta aplicació del 155, com ja ho hem defensat, òbviament, serà l’aplicació de
la declaració unilateral d’independència, en cap cas unes eleccions autonòmiques ara
ens donen resposta a aquesta aplicació del 155 i, per tant, celebrem aquest Ple que al
final s’ha convocat avui. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Miró. Sr. Avilés, té la paraula.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gracias señor alcalde, buenas noches de nuevo. Primero para explicar la cuestión de
nuestro grupo en relación a las enmiendas presentadas tanto del partido socialista como
de ICV-EUiA en la que en ambos casos hemos votado favorablemente a todas ellas.
En cuanto a las de ICV-EUiA que, si bien su aprobación no hubieran hecho cambiar
nuestra postura de voto al resultado final de la declaración institucional, sí que nos
parecía interesante que estos dos matices por lo menos hacían algo más atractiva la
declaración que por sí, para nosotros, es infumable, como luego me referiré. En cuanto a
las enmiendas que presenta el Partido Socialista, entendíamos que lo que habían
conseguido era reflejar, en el texto que finalmente no se ha dejado leer por completo,
bueno, hemos intentado seguir el hilo de las enmiendas y hemos llegado a cuadrar un
texto y entendemos que lo que finalmente se proponía era votar a través de las
enmiendas presentadas por el Partido Socialista, como decía, reflejaba mucho mejor la
situación política actual. Ya sé que por un lado tenemos esa situación imaginaria, ese
relato imaginario creado a través de subvenciones y medios públicos, que ha hecho que
buena parte de la gente se lo haya creído, pero al final es bueno que alguien, y en este
caso el Partido Socialista, haga un relato mucho más concreto, más real, de lo que está
pasando en Cataluña y de la situación. Por lo tanto, las enmiendas eran, con algún matiz
en algunas de las cuestiones, pero altamente votables afirmativamente y por eso lo
hemos hecho.
Vamos ahora a defender lo que suponemos debe saber la gente que va a ser un voto en
contra del grupo de Ciutadans, partido de la ciudadanía o, como dicen otros, partit
franquista, también por lo que hemos escuchado. Claro, en fin, yo seguramente vivimos
en paralelos diferentes, en universos diferentes, los grupos municipales que hoy estamos
aquí representados, pero no sé si alguien me puede decir qué manera tenemos de
recuperar el Parlament de Catalunya, cerrado desde hace más de un mes y que solo lo
abren cuando Puigdemont quiere decir algo. Es decir, esa anomalía jurídica
parlamentaria, como pretenden ustedes…, en fin, como pretenden ustedes arreglarlo,
¿cómo pretenden arreglar que el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de Cataluña se
salten las leyes españolas y la Constitución, que es la ley más sagrada y de la cual
emanan el resto? Pero es que no es solo saltarse la ley española y la ley constitucional,
sino que también se saltan sus propias leyes inaprobadas, de madrugada, con
nocturnidad y alevosía, que decían que a las cuarenta y ocho horas del referéndum se
tendría que proclamar lo que se hubiera obtenido del resultado de, o sea, ¿cómo
recuperamos, no sé, alguno de ustedes saben cómo vamos a recuperar esa ruptura de la
ley que se está haciendo por parte del Gobierno de Cataluña? ¿Cómo vamos a recuperar
el derecho de los parlamentarios, que fueron vilmente pisoteados en los plenos famosos
sobre la intervención famosa del 6 y 7 de octubre ¿Cómo vamos a poder recuperar que
por ejemplo los altos funcionarios del Parlament, los letrados del Parlamento quisieron
expresarse y les fue negada esa posibilidad? Ojo, que hoy hemos visto algo parecido
cuando, a propuesta del Partido Socialista, ha pedido que un alto funcionario del
Ayuntamiento pudiera explicarnos si realmente se estaba cumpliendo el reglamento
orgánico municipal o no se estaba cumpliendo, no, el alcalde ha decidido que no se
intervenga y ha dicho ya lo aclararemos con fecha posterior. Hombre, es un debate
ciertamente interesante, ciertamente complejo, ciertamente necesario como para que la
opinión jurídica hubiera estado también presente en la mente de todos los regidores a la
hora de poder decidir cuál es su posición de voto; pero, en fin, esto también se nos ha
hurtado, como se nos hurtó, en su momento, ese derecho parlamentario a los
funcionarios. Díganos, no sé, si alguien también vuelve a tener la posibilidad de decirnos
¿cómo recuperamos las más de mil quinientas empresas que han abandonado Cataluña
a través del cambio de sedes sociales y sedes fiscales que representa el 30 % del PIB?
¿Cómo lo recuperamos? Que alguien nos lo explique o sino no nos lo van a explicar eso
porque no hay medidas, pues explíquenle a la gente que vamos a ser más pobres,
porque no se puede seguir engañando a la gente tanto tiempo, porque al final la gente,
pues, empieza a sospechar, empieza a sospechar… Es que representa el 30 % del PIB
catalán que se ha ido de Cataluña y que, parece ser, parece ser, que no va volver.
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¿Cómo recuperamos también que nos quedemos fuera de la Unión Europea? Yo ahora,
por la irresponsabilidad de un gobierno que está fuera de la ley me voy a tener que
quedar sin esa posibilidad de ser europeo, de que Cataluña quede fuera de Europa ¿Yo
porque tengo que renunciar a ese derecho que tanto nos ha costado a los españoles y a
los catalanes adquirir? Que tanto quiero que los catalanes pueden disfrutar. ¿Cómo
ponemos fin a todo eso? ¿Con claveles, con qué? ¿Con pastas, con más diálogo? No, el
artículo 155 de la Constitución ya es fruto del diálogo? Para llegar a ese artículo se
dialogó mucho y muchos días, fue muy constante. Fruto de ese diálogo apareció ese
artículo 155 que lamentablemente, porque a nadie, a nadie, por mucho que les encante
llamarnos fachas, franquistas, que soy el abuelo o el nieto de no sé quién, es decir, da
igual, por mucho que digan todo eso a nadie, en su sano juicio, a ningún gobierno en su
sano juicio le interesa tener que aplicar una medida tan excepcional como el artículo 155.
Pues hasta donde hemos tenido que llegar, que hasta tres fuerzas políticas de indudable
diferencias ideológicas, como puedo ser el PP, el Partido Socialista y Ciutadans se hayan
puesto de acuerdo para saber que la única opción viable y posible ante un gobierno
ahora mismo enloquecido y que nos quiere llevar a la ruina sea aplicar el artículo 155. Es
que no hay otra forma de arreglar las cosas. Bueno, sí, hay una forma, parecía que
tomaba color, que tomaba forma durante la mañana agitada de hoy, pero no sabemos por
qué esa salida a unas elecciones autonómicas en las que pudiéramos elegir un nuevo
presidente del gobierno y por lo tanto un presidente del gobierno de la Generalitat y, por
lo tanto, abrir un nuevo escenario de relaciones en el cual, en fin, se pudieran establecer
o fijar otras prioridades por parte del Gobierno de la Generalitat, esa opción estaba en la
mesa, única y exclusivamente del Gobierno catalán, del señor Puigdemont. Y esa opción
la ha desaprovechado, la ha expulsado de la agenda política y ha decidido que sigue
para adelante en su vida independentista llevándonos a todos al abismo. Pues,
lamentablemente, no queda otra opción, porque el señor Puigdemont y su gobierno
insisten en llevarnos a un camino sin salida, a un camino en el que la Unión Europea ha
manifestado, por activa y por pasiva, aunque los procesistas bien pagados siempre
buscan alguna cosa, por activa y por pasiva que están a favor del Gobierno de España y
que están a favor del cumplimiento de la ley. Y que el artículo 155 ni mucho menos es un
restitución de derechos fundamentales, de catalanes, de tal y de nada. Es simplemente la
obligación que tienen todos los ciudadanos y, por supuesto, los políticos de estar
sometidos a la ley. Porque nadie está encima de la ley. Y, lamentablemente, no hay otra
alternativa que aplicar un artículo 155. Que espero y deseo, aunque muy improbable, que
no tuviera que aplicarse, pero, lamentablemente, en fin, pues tendrá que aplicarse y,
lógicamente, Ciudadanos estará a favor de que se aplique y, por lo tanto, votará en
contra de esta declaración institucional que entendemos que es, otra vez, papel mojado.
Gracias.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs ara, per tancar aquest debat per part del Govern, jo mateix, com a
alcalde, faré una breu intervenció. A l’anterior Ple també ja vam tractar diferents
declaracions institucionals de condemna de la repressió i de la violència policial que es va
fer el dia del referèndum de l’1 d’octubre. Ja vam estar debatent sobre aquests aspectes,
però la declaració institucional que portem avui, doncs, evidentment, posa els termes de
màxima actualitat. I més si, amb tot el desenvolupament de tot el dia d’avui, donar suport
al Govern, que es tiri endavant aquest mandat, el popular, fruit del referèndum, de tirar
endavant la república catalana, de condemnar les mesures aquestes repressives,
l’aplicació del 155, etc.
Jo no entraré, evidentment, a rebatre moltes de les coses que s’han dit aquí. Evidentment
són fàcilment repetibles i es mouen més en el terreny de la demagògia que no en el
terreny de la certesa, no. Només un aclariment: el Parlament en cap moment no ha estat
tancat, continua l’activitat parlamentària. Si s’hi fixen quan surten els diputats, les rodes
de premsa es fan al Parlament de Catalunya. Per tant, l’activitat parlamentària continua.
Vivim en uns moments excepcionals, eh. Vivim uns moments excepcionals que el procés
que es va engegar a partir de, com saben vostès, a partir de la sentència del Tribunal
Constitucional del 2010, amb totes les mobilitzacions massives d’aquesta majoria social
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catalana que s’ha ant formant a partir del 2012, amb les mobilitzacions que es van produir
al nostre país, hem arribar fins aquí. El dia 1 d’octubre, en condicions adverses, vam
poder celebrar el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, malgrat tots els
impediments, malgrat totes les traves legals i no legals que l’Estat va fer per impedir la
realització del referèndum. Evidentment, van haver-hi problemes, però el referèndum es
va fer. I això suposo que és un fet que, evidentment, no els va agradar. I la repressió
ferotge, les imatges que hem vist per tot arreu i que ha vist tot el món. I que tot el món ha
confirmat, menys uns desmemoriats ministres espanyols que demostren un coeficient
intel·lectual, diríem, baix, per dir-ho d’una manera moderada, ha vist quin és el rostre de
la repressió de l’Estat espanyol per aquests gairebé 1.000 ferits que van haver-hi,
confirmats pel Departament de Salut. Jo crec que hem de demanar respecte per la gent
que va rebre, alcaldes que van rebre. Aquí a la mateixa comarca, unes imatges que va
veure tothom, com l’alcalde i amic Marc Bosc va rebre, doncs, quan s’identificava com
l’alcalde de la seva població, doncs la resposta que va rebre per les forces policials de
l’Estat. Vam tenir una jornada d’una gran participació, d’un gran esforç per part de la
ciutadania, des de les 5 del matí fins a la nit, defensant els col·legis, organitzant-se, fent
cues. Va ser una demostració popular, crec, que digna i d’una repercussió internacional
important. Evidentment, la batalla internacional continuarà i també, com he dit abans, la
repressió. L’aturada general que va donar aquesta resposta massiva de la societat
catalana el dia 3 també crec que ho hem de tenir en compte. Va haver-hi la primera
declaració del president de la Generalitat al Parlament de Catalunya. Es va obrir un
procés d’intent de diàleg amb l’Estat. Hi ha hagut intents de mediadors internacionals que
no se n’han sortit pel tancament de l’Estat espanyol. Però avui ens trobem en una cruïlla
molt important, avui el Parlament de Catalunya està fent un debat i esperem que demà
sigui conseqüent el president de la Generalitat amb les paraules que ha dit avui a les 5 de
la tarda i tiri endavant aquest compromís acceptat. I al Senat, a petició del Govern de
l’Estat, està a punt d’aprovar l’aplicació del 155. Jo crec que tothom parla del 155 i,
perdoneu, crec que ningú sap del que està parlant, la majoria no saben del que estan
parlant. No s’està aplicant l’article 155 de la Constitució, això no és veritat. S’està aplicant
el 116 de la Constitució, perquè el 155 no diu res del que s’està dient per part del Govern
de l’Estat, és l’article 116. I sabeu quin és l’article 116?: l’estat d’excepció. Per tant, no
ens enganyin, l’article 155 és una altra cosa. Veig que s’està posant de moda per part del
PP voler-lo aplicar a Navarra, al País Basc, a la Manxa, a tot arreu. Suposo que és com
una febre que es desencadenarà per tot l’Estat. Perquè el que està passant a Catalunya
és, també un problema d’estat. Per tant, estem en una situació excepcional, amb un
intent, esperem les notícies que es produeixin entre avui i demà per part del Senat, de
declarar aquest estat d’excepció a Catalunya, al qual hem de donar resposta. I des del
món local la donarem, des del món local no podem fer altra cosa que donar suport a les
institucions democràtiques i escollides democràticament, perquè, evidentment, qui ens
imposi de Madrid no seran persones que hagin estat, participat en un procés democràtic,
defensar les nostres institucions, defensar les nostres representants i defensar la
República que comencem a construir a partir d’ara. Moltes gràcies.
Si els sembla passaríem a la votació. Si?
Li demano 30 segons perquè crec que han tingut uns temps molt flexibles, eh? 30
segons.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. A vostè no li replicaré perquè vostè ha fet la seva intervenció i jo
he fet la meva, contra això li respecto, no tinc res a dir. Només aquí els companys de la
CUP. Només volia dir-los que, ostres, sense Franco tindrien un greu problema, vostès.
Els ho diu un fill, net d’una persona que va ser comunista i va estar a presó per comunista
i falangista i va estar a presó per falangista, la Falange Española de las JONCS. Un dia
els explicaré una mica com funciona això. Jo al Franco, no sé, ahir sortia per la televisió
el Casado, 36 anys, jo crec que sap el que ha estudiat història, suposo que com vostès o
una mica més. Sense Franco tindrien un problema.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies pel seu aclariment. Si els sembla, senyor Avilés molt breu, 30 segons, si
us plau, eh?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, només un apunt de visió jurídica sobre el 155 o el 116, que veig que ara vostè domina
bastant bé la Constitució espanyola. Només vull recordar-li que la declaració institucional
parla de l’article 155, és a dir, que si el que s’està aplicant és el 116, jo no sé perquè fem
una declaració institucional en què parlem del 155. Vull dir que ens estan enganyant fins i
tot amb això.
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que és una qüestió de sentit comú, que potser vostè no té amb aquesta
declaració institucional. El que està aplicant l’Estat espanyol és l’article 155. El que passa
és que, evidentment, en la meva explicació he fet la consideració que he cregut
convenient.
Doncs si els sembla passem a votar la declaració que la faríem, votaríem el primer punt
de la declaració per separat, si els sembla.
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació
Primer bloc (consta del primer acord)
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i la CUPPA (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten en contra.
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 6 vots en contra.
Votació
Segon Bloc (consta del segon, tercer i quart acord)
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), CUP-PA
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en
contra.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord quedaria aprovada aquesta declaració institucional.
La Declaració institucional amb les emenes d’ICV queda de la manera següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
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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 del Masnou
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 la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, al
Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya, així com fer-los públics
a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.”
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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