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Ple Ordinari 09/10/17 
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- S’aprova un codi de conducta per als regidors que fomenta  
la transparència, la rendició de comptes i la participació. 

- S’aprova el catàleg de plantilla i personal amb la creació de 
la figura de l’agutzil. 

- S’aproven les moció conjuntes (PDeCAT, DL i ERC) de 
condemna de la violència policial de l’1 d’octubre i d’aturar 
la suspensió de l’autonomia de catalunya (art. 155). 

- S’aprova la moció conjunta de tots els grups per exigir la 
llibertat immediata dels presos polítics.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 2 membres de DL. 
 
Abans de començar el ple es vota incorporar a l’ordre del dia aquets punts: 

 

- Afegir punt votació plec de clàusules serveis de neteja: 
 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 

- Afegir punt votació moció condemna violència 1 d’octubre: 
 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (5 regidors PDeCAT, DL, 

PSC i ERC) i 1 vot en contra (1 regidora PDeCAT). 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTA SESSIÓ 27/06/2017. 

 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 

 
2. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA I D’ACORDS DE LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL. 
 

- PDeCAT explica els decrets: 
o Decret nº1 és sobre la denúncia dels agents rurals a una veïna del 

poble que té molts animals en mal estat. 
o Decret nº2 és de l’alcaldia sobre la llei del referèndum. 

- DL diu que tot i tractar-se d’un decret d’alcaldia volen mostrar el suport del 
seu grup. Llegeixen el següent text: 
‘El passat 1 d’octubre va ser un dia transcendental en la història del nostre 
país, però també del nostre poble. Les valoracions polítiques les farem en el 
moment del ple que correspongui. Ens volem felicitar a tots i totes els que 
vam estar treballant el diumenge, i els dies previs, perquè els ciutadans de 
Llorenç poguessin exercir el seu dret democràtic. Va ser una feina dura, però 
compartida. Vam demostrar que podem treballar colze en colze i trobar 
punts d’acord tot i els diferents caràcters polítics. És evident que no estarem 
d’acord amb molts aspectes de la gestió municipal però aprofitem 
l’avinentesa per estendre novament la mà a l’equip de govern per treballar 

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens 
municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer 
el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. 
Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic. 

Podràs trobar tots els números de El Ple al Carrer al nostre bloc. 
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conjuntament en el dia a dia del nostre poble així com amb totes les 
propostes que puguin anant sorgint.’ 

- ERC deixa constància del seu suport a l’alcaldia respecte aquests fets.  
- PDeCAT explica que el decret nº3 és per suplir una baixa en el menjador del 

Nieró. 
- PDeCAT afegeix que els acords de la Junta de Govern Local són, bàsicament, 

l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018. 

 
3. DONAR COMPTE SENTÈNCIA RECURS DE CASSACIÓ 215/2016, 

CONTRA SENTÈNCIA TSJC 139/2012, PER INADMISSIÓ RECURS 
DIVERSES EMPRESES CONTRA APROVACIÓ POUM. 

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS 

CÀRRECS 
 

- PDeCAT explica que aquest codi té a veure amb la llei de transparència 
aplicada l’any passat. Comenta que afecta al sistema de funcionar dels alts 
càrrecs (polítics). En contra del que passa a la majoria d’altres pobles, no 
conté la comissió de seguiment del codi, formada per representants de tots 
els grups. Afegeixen que si es creu necessari la seva creació es pot debatre. 

- DL comenta que hi votarà a favor, ja que els hi sembla un codi adequat i en 
destaquen dos punts que els han cridat positivament l’atenció: 

o Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la 
transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre 
comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives 
que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació 
accessible i comprensible. 

o Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors 
socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en 
l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de 
mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques. 

DL enumera les mocions que ha presentat relacionades amb aquets punts i 
que van ser rebutjades per l’equip de govern: 

o Moció Pla Director de Participació Ciutadana: Moció rebutjada amb 
els vots contraris de l’equip de govern. 

o Moció consultes ciutadanes vinculants les inversions de més de 
100.000€: Moció rebutjada amb els vots contraris de l’equip de 
govern. 

o Moció per impulsar uns pressupostos participatius: Moció rebutjada 
amb els vots contraris de l’equip de govern. 

o Moció pel seguiment i control de les mocions aprovades: Moció 
rebutjada amb els vots contraris de l’equip de govern. 

o Moció per la publicació dels períodes d’exposició pública i 
d’al·legacions: Moció aprovada per unanimitat. No tenim notícies de 



que s’estigui aplicant els punts d’acord d’aquesta moció incomplint 
així la decisió presa pel ple. 

Conclou dient que desitja que, un cop aprovat aquest codi de conducta, 
l’equip de govern es mostri més receptiu a aprovar propostes d’aquest tipus. 

- PDeCAT respon que la voluntat sempre hi és, però que tot depèn de la 
proposta i de l’exigència d’aquesta. Agrega que en un futur immediat es 
poden tenir en compte propostes relacionades amb la participació 
ciutadana. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL 2016. 

 

- PDeCAT diu que la comissió general de comptes ja es va celebrar.  
- DL argumenta que s’abstindrà, no per motius tècnics ja que entenen que el 

compte està correctament executa. Matisen, però, que els pressupostos 
municipals s’han de fer de forma participativa i no comparteixen que es facin 
unilateralment. 
 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (PDeCAT i PSC) i 4 
abstencions (DL i ERC). 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ POUM 2. 

 

- La secretària explica que la modificació puntual és per precisar l’explotació 
per ús ramader.  

-  

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
  
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ REGLAMENT TELECENTRE. 

 

- PDeCAT diu que és referent als ordinadors que hi ha a l’actual biblioteca. 
S’ha incorporat un programa que buida i neteja aquests ordinadors al final 
de cada jornada perquè tinguin un rendiment òptim. 

- PSC pregunta si hi ha wifi. 
- PDeCAT respon que no, però s’està treballant amb l’empresa que porta el 

tema de les telecomunicacions. 
-  

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES PER 

L’EXERCICI 2018. 
 

- La secretària explica les modificacions puntuals que han sofert les 
ordenances. 

- DL explica que s’abstindrà perquè ha rebut la documentació amb massa 
poca antelació per poder ser estudiada amb condicions. Proposen que es 
podria haver fet una reunió prèvia per explicar-ho. 



- PSC pregunta si a l’Escola Bressol es manté el servei de carmanyola i si es 
manté l’horari d’acollida. Es preocupa per si hi ha algun servei d’ajuda o 
rebaixa en el preu per a famílies amb dificultats econòmiques. I finalment, 
consulta si es seguiran fent cursos formatius, com per exemple el de carreter.  

- PDeCAT respon que sí a les dues primeres qüestions. Pel què fa els cursos 
especifiquen que a partir del gener hi ha alguna cosa pensada per la gent 
gran. Hi ha contactes amb una empresa per fer un curs d’operari de 
magatzem. També s’estan estudiant la realització de cursos sobre la petita 
empresa i la prevenció dels riscos laborals. 

- ERC comenta que no es parla de cap dipòsit de garantia pel que fa a les 
pilones del carrer. 

- PDeCAT diu que n’estan fent una prova pilot. 
- La secretària concreta que les pilones, igual que les plaques del gual, són de 

propietat municipal. Quan es donen de baixa, l’ajuntament les retira. 
 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (PDeCAT, PSC i ERC) i 3 
abstencions (DL). 

 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2017. 
 

- DL especifica que ens els hi ha sorprès la partida “Despeses diverses, serveis 
generals, inauguració obsequi” per valor de 10.000€. Expliquen que 
prèviament la secretària els ha concretat que es tracten d’uns obsequis per 
quan s’inauguri l’Ajuntament nou. Consideren aquesta xifra desorbitada. 

- PDeCAT respon que la idea inicial era fer la inauguració el passat mes de 
juny. A causa del retard de la recepció de les obres i problemes posteriors, 
s’ha anat posposant. Amb el tema de l’obsequi es va pensar que fossin 
elaborats per llorencencs i la despesa és la que ha sigut. 

- ERC retreu que hi hagi tantes modificacions de crèdit. Especifica que troba 
normal que n’hi hagi algunes d’imprevistes, però no les que haurien d’estar 
previstes en el pressupost. Recrimina que ple rere ple hi hagi modificacions 
que podien haver estat previstes.  

- PDeCAT comenta que a finals d’any miraran de tenir una reunió amb tots els 
grups per parlar dels pressupostos. Explica que el disseny de les inversions a 
vegades sofreixen danys col·laterals que provoquen modificacions. 

-  

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (PDeCAT) i 5 abstencions 
(DL, PSC i ERC). 

 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CATÀLEG I PLANTILLA PERSONAL. 
 

- PDeCAT explica que preveu que, per llei, els tècnics han d’estar en plantilla. 
Diuen que creuen necessària la creació de la figura del cap de brigada o 
agutzil pel tema de l’ordenança de civisme (sancions). 

- DL respon que Llorenç és un poble petit i que encarregar la responsabilitat 
de les sancionar a una sola persona pot acabar sent conflictiu (ha passat a 



altres municipis). Desconeixen si l’equip de govern s’ha plantejat aquesta 
qüestió. 

- PDeCAT responen que s’han plantejat crear aquesta figura perquè ens fa 
falta. Concreten que cal una persona amb autoritat per coordinar, 
inspeccionar i revisar. Aquesta figura no està pensada perquè surti al carrer i 
comenci a multar la gent, tot i que podrà aixecar alguna sanció. A més és 
possible que aquesta persona no sigui de Llorenç. 

- La secretària diu que serà necessari per aixecar actes de successos del carrer.  
- ERC especifica que un agutzil no multa sinó que denuncia fets. L’alcaldia és 

qui té la potestat per multar. Demana que els concursos siguin el màxim 
transparents possibles. 

-  

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 

 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DECLARACIÓ SOLAR COM A SOBRANT DE 

LA VIA PÚBLICA. 
 

- La secretària explica que l’Ajuntament té intenció de desafectar la parcel·la 
sobrant del terreny del Camí de la Plana cantonada amb Pompeu Fabra. 
Després es podrà iniciar el procés de venda directa. 

-  

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 

 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES SERVEIS DE NETEJA. 
 

- PDeCAT diu que el ple l’ha redactat el propi servei tècnic i que ha tingut en 
compte la subrogació del personal que ja es té contractat. La idea és, a 
través d’un concurs públic, externalitzar aquest servei que assumia la pròpia 
plantilla i poder-los alliberar. Si algú té alguna observació, es pot mirar 
d’incorporar al plec, ja que s’ha presentat de forma precipitada i no hi ha 
hagut temps per avaluar-ho tot. 

- DL argumenten que s’abstindran en el vot perquè, tot i que entenen la 
urgència de presentar ara aquest document, no han tingut temps per poder-
lo estudiar. Afegeixen que estan en contra de l’externalització dels serveis 
municipals. 

- PSC explica que també s’abstindrà perquè ha tingut constància del plec una 
hora abans de començar el ple. 

-  

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (PDeCAT) i 5 abstencions 
(DL, PSC i ERC). 

 
13. MOCIÓ CONJUNTA CONDEMNA VIOLÈNCIA 1 D’OCTUBRE (AMI) 

(PDeCAT, DL i ERC). 
 

- PSC demana votar per punts i el PDeCAT ho accepta. 



 

 La proposta queda aprovada amb les següents votacions: DL i ERC a 
favor, 5 regidors PDeCAT a favor, 1 regidora PDeCAT abstenció, PSC 
punts 1 i 2 a favor, PSC punts 3-7 en contra. 

 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 

- DL formulem la següent pregunta: 
‘El 12 juliol 2017 vam enviar i publicar una “Carta oberta de l’oposició a 
l’alcalde”. En ella exposàvem públicament el malestar del conjunt dels grups 
polítics de l’oposició, ja que no ens sentim suficientment escoltats i 
informats. A més emplaçàvem l’alcalde a trobar-nos un dia per poder-ne 
parlar. A dia d’avui encara no hem rebut cap contestació i ens agradaria 
saber si es respondrà o pel contrari se’n farà cas omís.’ 

- PDeCAT respon que el seu grup es va reunir per parlar del tema i que van 
decidir no contestar. Comenta que independentment de les reclamacions de 
l’oposició, que poden ser legítimes, no s’està d’acord amb moltes coses de 
les que es diuen a carta. Argumenten que és una situació que es repeteix, 
vosaltres (oposició) hi veieu un problema, perquè no podeu dir la vostra, i 
que ells (equip de govern) no hi veuen cap problemàtica. Diuen que no 
entraran a valorar la carta perquè tenen un suport democràtic per tirar 
endavant les seves decisions polítiques. Comenten que ja s’han anat fent 
trobades per parlar de temes diversos. Es va dir que es faria una trobada per 
parlar dels pressupostos i així va ser. Entenen que mai hi ha hagut problemes 
per reunir-nos. Tanmateix, diuen que recuperaran la carta i ens contestaran 
quelcom més concret, tot i creure que no val la pena contestar públicament 
l’escrit. Afegeixen que ‘facebook’ és l’arma de DL, la seva guerra, i que no hi 
entraran. És democràtic i legítim, però entrar a discutir per facebook no 
s’acabaria mai.  

- DL respon que evidentment que estava a una xarxa social, ja que es tractava 
d’una carta oberta. No tenen cap intenció d’entrar en un joc de retrets. Es 
detalla que el que es demanava era precisament més diàleg i més trobades. 
Els últims mesos s’ha comentat vàries vegades la possibilitat de reunir-nos, 
però mai s’ha fet efectiu. Es segueix esperant, des de fa molt de temps, una 
trobada per parlar dels diferents temes del poble. 

- PDeCAT contesta que és possible. Afegeix que té una agenda una mica 
complicada, sense que pugui semblar una excusa. Si cal convocar una reunió, 
es farà sense ha cap problema. Conclou que l’alcalde no està sol i forma part 
d’un equip, les decisions són compartides i es va creure que no s’havia de 
contestar a aquesta carta. 

- PSC explica que fa un mes es va trobar un grup de joves que demanaven 
signatures per fer un parc d’skate. Segons ells, l’Alcalde els hi ha donat 
permís. 

- PDeCAT diu que les signatures estan per presentar. Van parlar amb l’alcalde i 
aquest els hi va comentar que segurament per Reis tindrien el parc fet. 



- DL demana que vol veure el Registre d’entrades dia 19 de juny per una 
demanda d’accés gratuït a la piscina sense resposta (anteriorment se’ns havia 
negat l’accés general, però permès en cas de consultes concretes). 

- PDeCAT i la secretària responen que no perquè hi ha dades personals 
protegides. 

- DL pregunta quan està previst la instal·lació del pàrquing de bicicletes de 
l’edifici nou (en un ple anterior l’equip de govern va dir que ja estava 
instal·lat). Consulta el model que s’utilitzarà i recomana el de forma de “U” 
invertida. 

- PDeCAT respon que ja està pressupostat. Segurament hi haurà places a 
davant i al darrera. El model serà el mateix que s’ha utilitzat als altres llocs. 

- ERC matisa que només faltaria que el projecte no inclogués el pàrquing de 
bicis i que ara s’hagués de fer una modificació de crèdit. Reprèn el tema dels 
badens del Carrer de les Escoles, que ja es va parlar a l’altre ple, en el qual 
ERC va demanar la seva retirada per motius de seguretat. 

- PSC pregunta si les pilones podrien ser una opció. 
- PDeCAT respon que estudiarà la instal·lació de peces de formigó lateral. 

Matisa que cap solució és de l’agrat de tothom. 
- DL explica que es va aprovar una moció per l’anunci dels períodes 

d’al·legacions al web municipal i a les xarxes socials disponibles. Han 
comprovat que no s’està complint. Entenen que hi ha molta feina i que 
aquesta és afegida, però es va aprovar fer-ho en ple. El que es proposa és 
protegir el bé essencial de la transparència i l’accés a la informació. La llei ja 
preveu que es faci públic a les cartelleres, però a la pràctica és insuficient. 

- La secretària diu que normalment ja es penja al web de l’Ajuntament en 
l’apartat “d’anuncis”. 

- PDeCAT pregunta si és un requisit de la llei que es pengi al web. 
- DL respon que no i repeteix que es va aprovar una moció al respecte. 
- DL comentem que a la Junta de Govern Local del 25 d’agost del 2016 es va 

aprovar el Pla Local de Joventut i va costar 36.000€. Pregunten quina 
aplicació real ha tingut. 

- PDeCAT respon que li sembla que és del Consell Comarcal. 
- La secretària concreta que es va fer un projecte per demanar una subvenció 

al departament de joventut. Hi havia diferents actuacions previstes, però no 
es farà res fins que no es concreti la subvenció.  
 

- DL llegeix el següent text: 
‘En el Ple Ordinari del dia 27 de juny es va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES). Recordem que es tracta d’un programa que, a través d’un 
inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a 
seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de 
CO2. Tot recollit en 28 propostes d’actuació. 
Des de DL ja vam aplaudir la proposta de l’equip de govern i ens agradaria 
saber quines d’aquestes propostes s’han dut a terme i quin és la 
calendarització d’accions d’ara fins el 2020. 



Tal i com va fer esment en el passat ple, volem evidenciar que considerem 
ineficient i obsolet l’actual sistema de recollida de residus i tornem a 
proposar que s’adapti el model de recollida porta a paota amb sistema de 
prepagament.’ 

- PDeCAT explica que la calendarització està penjada al web del PAES. No hi 
ha actuacions previstes per aquest 2017. Estan sortint subvencions però 
Llorenç hi té difícil l’accés perquè es tracta de quantitats molt altes. Afegeix 
que caldria un projecte per canviar tota la il·luminació del poble, però que 
són uns 300.000€. Ja s’ha fet en una part d’un carrer. S’està treballant la 
possibilitat de canviar calderes a biomassa. 

- DL afegeix que com a grup veu prioritari el tema medi ambiental per les 
afectacions immediates i les que vindran en un futur proper. Explica que no 
s’hauria de dependre exclusivament de subvencions, sinó que també 
s’haurien d’incorporar partides en el propi pressupost. Aquestes se’ls hauria 
de donar el valor que es mereixen. Conclouen que si no es fa ara d’aquí no 
gaires anys no hi serem a temps perquè ens ho trobarem tot a sobre.  

- DL comenta que en el passat ple l’equip de govern, els hi va tombar una 
moció per elaborar un Pla d’Equipaments Local dient que no es volia entrar 
amb els terminis de compliment que es fixava. S’explica que l’equip de 
govern va dir que estava treballant en un Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals i que properament a la Taula Cultural es debatria un Pla 
d’Equipaments Local. Es pregunta com va anar el debat. 

- PDeCAT diu que aquest tema encara no s’ha tractat (a la Taula Cultural), però 
que es pren nota. El tema del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 
l’està realitzant una empresa. 

- DL explica que l’equip de govern també va votar en contra d’una moció per 
activar un directori de comerços i empreses web municipal al·legant que ja 
s’hi està treballant. Mostra interès per saber quan estarà operatiu i com s’ha 
dut a terme la recollida d’informació. 

- PDeCAT respon que es va enviar un correu electrònic a tots els comerços 
que es tenen controlats a Llorenç, uns 60 o 70. No s’ha obtingut cap 
resposta. Es seguirà treballant, però es planteja el dubte si realment interessa 
aquest projecte.  

 
 

 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 1 ciutadà. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 

PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 24 D’OCTUBRE DE 2017 



2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ANNEX D’AFECTACIONS DEL PROJECTE 
D’ACCÉS A LA PLAÇA DE LA VILA, DECLARAR LA UTILITAT PÚBLICA, I 
LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS QUE S’EXPROPIEN. 

 

- PDeCAT explica que fa referencia al projecte de nou accés a la Plaça de la 
Vila, una de les prioritats de l’equip de govern. Es va haver esperar a una 
sentència del TSJC que finalment es van denegar les al·legacions al POUM. 
Aquest fet també va afectar a un conveni que s’havia signat. Es va haver 
de tornar la fase de negociació amb els propietaris afectats i al final no 
s’ha arribat en una bona entesa i es procedirà a executar una expropiació. 

- DL justifica la seva abstenció en el vot dient que, una vegada més, amb el 
temps que s’envia la documentació no és possible estudiar-la com es mereix. 
Afegeix que els hi hagués agradat poder disposar de temps per parlar amb 
les persones afectades. 

- ERC diu que el seu regidor va ser el que va començar a negociar aquest tema 
(en una anterior legislatura) i que es van arribar a alguns acords. Pregunta on 
va quedar tot plegat. 

- La secretària respon que després de 3 anys de negociacions es va arribar a 
signar un conveni inclòs en el POUM. La impugnació va suspendre aquest 
conveni. Al no arribar a un acord de compra, al no consensuar el valor, es 
farà una expropiació. A l’expedient està tot detallat. 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (PDeCAT i PSC) i 4  
abstencions (DL i ERC). 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ CONJUNTA PER ATURAR LA 

SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA (ART. 155) (PDeCAT, 
DL i ERC). 

 

- PDeCAT i PSC proposen consensuar retallar el contingut del punt 1. S’explica 
que a Calafell ho van fer i que d’aquesta manera més regidors hi votarien a 
favor. Sinó s’hi està d’acord, es votarà per punts tal i com està. 

- Proposta de la retallada: 
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. 

- DL i ERC no accepten la modificació dient que el contingut de la moció 
evidencia que el mandat del que fa referència és el que surt de la votació de 
l’1 d’octubre i no s’entén el motiu de la proposta. 

- S’arriba a l’acord que la moció es mantingui igual i que es voti per punts. 
- Un del regidors, que no està d’acord amb el punt d’acord número 1 de la 

moció, argumenta que el redactat del punt està intentant condicionar la 
resposta del Govern de la Generalitat. Creu que el Govern està prou 
capacitat per prendre la decisió que sigui convenient en funció dels 



interessos de la ciutadania i de la informació de la que disposa. Únicament 
es dona el vot de suport a la Generalitat en que prenguin la decisió que 
creguin més convenient, sense condicionar-la en un sentit o en un altre. 
 

 La proposta queda aprovada amb les següents votacions: 
o DL i ERC hi voten totalment a favor. 
o PDeCAT, en el punt 1 dels acords 3 regidors hi voten a favor i 3 

s’hi abstenen. En els punts 2, 3 i 4, 5 regidors hi voten 
positivament i 1 regidora s’hi absté. 

o PSC vota en contra del punt 1 i a favor de tots els altres. 
 

- ERC exposa no l’hi agrada trobar-se ens situacions com la que acaba de 
succeir. Defensa que potser s’hauria arribat a un consens si abans ens 
hagéssim reunit. 

- DL llegeix el següent text: 
‘L’aplicació del 155 és la major agressió als drets civils, individuals i 
col·lectius del poble català des de la dictadura franquista. L’Estat espanyol 
continua el seu setge a la democràcia i a l’autodeterminació, el seu constant 
atac als drets civils i polítics de la població. 
Ja hem vist que no hi ha cap possibilitat de pacte ni de diàleg amb un estat 
que amenaça, reprimeix, utilitza la violència i coarta els drets bàsics 
fonamentals. 
Cal aplicar els resultats obtinguts en el referèndum vinculant del passat 1-O, 
proclamar la República i iniciar el procés constituent i l’entrada en vigor de la 
Llei de transitorietat. 
La intervenció de les diferents conselleries, del Parlament català escollit 
democràticament i dels mitjans de comunicació públics no té cabuda en la 
nova República catalana i ens remet a temps passats. 
Davant d’aquest atac a la sobirania i a les llibertats del poble català, la nostra 
resposta serà continuar dempeus i afrontar col·lectivament els temps que 
venen. 
Cridem a la desobediència civil pacífica, al respecte a la vida, la pau i la 
solidaritat. Cridem a la població a autoorganitzar-se, a resistir i continuar 
amb la lluita no-violenta. Catalunya podrà estar intervinguda però mai serà 
vençuda. 

- PDeCAT matisa que la situació que s’està vivint és excepcional i que a ningú 
li agrada haver de prendre decisions. Potser es força una mica el tarannà 
habitual al qual s’estava acostumat. El Govern de Catalunya necessita saber 
el suport que té (a nivell municipal). Tot va molt ràpid i dificulta trobar espais 
per coincidir i parlar. Entenen tots els posicionament: a favor, en contra o 
abstenció. Diu que s’ha d’entendre els moments que estem vivint. S’ha de ser 
conseqüent i cadascú sap fins on s’hi pot implicar. Hi ha més tensió de la 
normal i no estan acostumats a suportar-la. 
 

(s’obra una altra sessió de ple extraordinari a causa que les mocions 
s’han presentat posteriorment al redactat de l’ordre del dia) 



 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (PDeCAT, DL, PSC i ERC) 
i abstenció 1 regidora PDeCAT. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ CONJUNTA PER EXIGIR LA 

LLIBERTAT IMMEDIATA DEL PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA 
NACIONAL, JORDI SÀNCHEZ, I D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI 
CUIXART (PDeCAT, DL, PSC i ERC). 

 

- DL llegeix el següent text: 
‘Amb perplexitat i ràbia hem assistit a l’empresonament dels companys de 
lluita Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, acusats del delicte de sedició. Aquesta 
decisió, presa per la magistrada Carmen Lamela, l’entenem com a 
reaccionaria i molt lluny de la justícia democràtica. Abans, però, van haver de 
passar per l’Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal d’Ordre Públic 
franquista. Recordem, que també hi han hagut de desfilar els anarquistes de 
l’operació Pandora, la gent d’Aturem el Parlament o els antimonàrquics que 
cremaven fotos del rei. L’Audiència Nacional es tracta d’un tribunal especial, 
amb jutges especials i fiscals especials, que actua sempre des de l’òptica del 
govern central espanyol. Segons el codi penal del 1995, el delicte de sedició 
és competència del jutjat de Barcelona. El delicte de rebel·lió i el de sedició 
van ser les acusacions amb què es van servir els consells de guerra 
franquistes que van portar milers de republicans a la mort. La resolució de la 
jutgessa Lamela es basa en la finalitat política dels investigats, és a dir, allò 
que els envia a presó és que executen el full de ruta independentista, 
independentment de si van o no atacar l’ordre públic. 
Entenem, doncs, la declaració d’independència de Catalunya com un pas 
imprescindible i ineludible. Tanmateix, l’estat espanyol no aturarà els seu 
mecanismes repressius ni la seva capacitat en l’ús de la força. Cal reforçar 
l’autoorganització i les mobilitzacions ciutadanes de forma permanent. 
Contra el règim corcat i feixista del 78 exigim la llibertat dels presos polítics. 
I com a afegit, i no per això amb menys importància, volem fer una crítica al 
que alguns independentistes han anomenat la detenció dels primers presos 
polítics. Volem recordar que l’estat espanyol, tant en mans del PP o com del 
PSOE, ha realitzat de forma sistemàtica gran quantitat de detencions per 
motius polítics molt abans de les que ara ens ocupen. Com a dada, segons el 
Moviment d’Objecció de Consciència, més de 1.000 insubmisos van complir 
penes de presó a Espanya des de 1989, dels 50.000 joves que es van declarar 
insubmisos. Tots ells, empresonats i condemnats per les seves idees i sense 
haver exercit la violència. Exigim, també, la llibertat del músic Valtonyc i de 
les activistes Lola i Marina.  

PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 24 D’OCTUBRE DE 2017 



Feixisme mai més, enlloc, contra ningú!’ 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (PDeCAT, DL, PSC i ERC) 
i abstenció 1 regidora PDeCAT. 
 

- DL, al veure que una regidora del PDeCAT s’absté en totes les mocions, 
pregunta l’argumentació del vot com a regidora de l’Ajuntament. 

- La regidora del PDeCAT explica que quan la van anar a buscar per formar 
part de la candidatura de CiU (actualment PDeCAT) ja els hi va deixar clar 
que a ella la política no l’hi agrada i que en “passa bastant”, però sí que es 
comprometia a treballar per temes municipals. Per temes polítics, s’abstindrà. 

- DL contestem que ens sorprèn la diferenciació que fa de temes municipals i 
temes polítics. Evidentment, tot és política. Ens sobta que una regidora del 
PDeCAT, un partit sobiranista, s’abstingui en totes aquestes mocions. 
 

3. MOCIÓ ENCARA SOM A TEMPS: ELECCIONS! (PSC) 
 

- PDeCAT explica que la moció proposa la convocatòria d’eleccions per sortir 
de l’atzucac polític. Argumenta el vot en contra dient que no comparteix 
molts dels punts d’exposició dels fets quan es parla d’il·legalitat i sense 
garanties democràtiques. 

- ERC manifesta que no està d’acord en el primer punt. Diu que no li pertoca al 
president del Govern decidir si convoca eleccions o no ja que això depèn del 
poble. Afegeix que no entén de què servirien unes eleccions. El PP diu que 
l’aplicació del 155 hi serà amb eleccions o sense. El Sr. Rivera ha dit que per 
fer unes eleccions i que tot torni a quedar igual, no val la pena. Les eleccions 
allargarien tres mesos més aquest clima angoixant que estem vivint. Mostra 
el convenciment que no podran aplicar el 155 perquè trobaran tot un poble 
al davant. Diu que les eleccions no es faran mai, i que les impedirem com 
sigui. 

- DL evidencia que hi votarà en contra, perquè la proclamació de la República 
Catalana no pot ser substituïda per cap altra convocatòria. Explica que l’1 
d’octubre es va votar en referèndum, hi ha un mandat democràtic i és el que 
s’ha d’exercir. En qualsevol cas, el dia que es facin eleccions, hauran de ser 
constituents. 
 

 La proposta queda anul·lada amb 9 vots en contra (PDeCAT, DL i ERC), 1 
vot a favor (PSC) i abstenció 1 regidora PDeCAT. 
 
 
 

 

 


