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SESSIO EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 25 d’octubre de 2017 
 
Hora d’inici: 20:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
 
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM)   
Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 

   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Josep Maria Martín Jorge (SdeC-CP) 
   Sr. Oriol Castells Parera (SdeC-CP)  

Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 
adscrit. 

 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Sra. Ana Úbeda Vázquez 
(IND)(SdeC-CP) i Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l’art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Proposta de ratificació de la urgència relativa a la proposta d’aprovació de la “Moció 
per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”. 
2.- Proposta d’aprovació de la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya. 
 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i excusa l’assistència dels 
regidors Sra. Ana Úbeda i Salvador Valls, passant tot seguit, a tractar el primer punt de l’ordre 
del dia. 
 
1.- Proposta de ratificació de la urgència relativa a la proposta d’aprovació de la “Moció 
per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya”. 
 
El Sr. alcalde justifica la urgència per la realització d’aquest ple que té caràcter d’urgent atès 
que s’ha hagut de convocar amb el termini d’un dia hàbil. 
 
Tot seguit exposa la motivació de la urgència i diu: 
 
És evident que les darreres setmanes l’activitat política del país està vivint un període 
excepcional. L’activitat política del país s’està caracteritzant per una intensitat i un ritme en el 
qual cada dia passen coses i no sabem el que passarà l’endemà. 
 
Una activitat alterada per la deriva autoritària que esta protagonitzant l’Estat des de tots els 
seus estaments, amb persecució de les institucions catalanes i l’empresonament de dirigents 
d’entitats independentistes que destaquen pel seu civisme i el pacifisme. 
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Dins d’aquesta ofensiva el passat dissabte el Gobierno Español van engegar el procediment 
per activar l’art. 155 amb la voluntat d’intervenir les institucions catalanes. 
 
Per aquest motiu, i vist que per demà hi ha convocat un ple al Parlament, i al mateix temps 
s’iniciarà el debat al Senat, tant l’AMI com l’ACM van demanar a les alcaldies dels municipis 
que estem adherits a aquests  associacions, que aprovéssim en els nostres plens durant 
aquests dies una moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 
 
En aquells cassos on no hi hagués previst fer un ple ordinari se  n’havia de convocar un 
extraordinari i de caràcter urgent, com és el nostre cas. 
 
Per aquest motiu es sotmet a votació l’ urgència d’aprovar aquesta proposta. Pels moments 
excepcional que vivim, perquè com a representants locals no podem viure al marge d’aquesta 
situació i crec que és necessari que el Ple es posicioni al respecte. 
 
 
La Sra. Alsina diu que entén la urgència manifestada per les associacions l’AMI i ACM i hi 
estan d’acord. 
 
Sotmesa a votació la consideració de la urgència, aquesta és aprovada per unanimitat. 
 
2.- Proposta d’aprovació de la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya. 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta 
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després 
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues 
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic 
per a la independència de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Collbató 
 

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. 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

3 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

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 Parlament de Catalunya. 
 
El Sr. Serra intervé i diu que dóna suport a la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. En subscrivim el contingut sense 
esmena, però el considerem tebi en alguns aspectes i creiem convenient fer les consideracions 
següents perquè constin en acta: 
 

1. En aquests moments, creiem que cal dir les coses pel seu nom. I en aquest sentit, cal 
definir les maniobres del govern espanyol com un autèntic cop d’estat que pretén 
derrocar per la força un govern i un parlament elegits democràticament, pel simple fet 
que ells han estat incapaços de guanyar les eleccions a Catalunya. I es pretén fer al 
marge de la llei, la mateixa llei que ells invoquen. L’article 155 de la Constitució 
espanyola no autoritza a vulnerar l’Estatut i, encara menys, la pròpia Constitució com 
es vol fer. 

 
2. Creiem que els ajuntaments hem de pronunciar-nos de manera clara en la no 

acceptació d’aquestes mesures de força pròpies d’una dictadura i hem d’advertir que 
no obeirem cap ordre institucional que no provingui d’un mandat democràtic, tal com 
estableix la mateixa Constitució espanyola. 

 
3. Cal remarcar especialment la necessitat que en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez siguin 

alliberats immediatament, no només perquè hi puguem simpatitzar més o menys sinó 
perquè l’existència de presos polítics és inadmissible en un estat que vol fer-se passar 
per democràtic. 

 
4. Finalment, els ajuntaments, com a institucions representatives dels ciutadans, hem de 

recordar un cop més que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és una qüestió 
d’ordre públic, ni legal ni jurídica, ni es resoldrà amb imposicions. És un conflicte polític 
que s’ha de resoldre per la via del diàleg, la negociació i l’acord sobre la base dels 
drets civils i polítics dels ciutadans, com correspon a un Estat de dret i com estableix el 
Dret internacional. Convé, doncs, emplaçar les autoritats catalanes i espanyoles a 
iniciar immediatament aquest diàleg. 

 
El Sr. Serra a la seva intervenció fa referència a la seva pertinença a un grup municipal 
anomenat Fem Collbató-Fem progrés que no existeix al Ple de l’Ajuntament; el Sr. Estradé 
intervé i insta que no es reconegui aquesta pertinença que és il·legítima. En tot cas, el GIC-
FEM COLLBATÓ té un representant a l’ajuntament i és el grup que ell mateix representa, no el 
Sr. Serra. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Estradé i diu: Pels que vam patir de joves la dictadura i més tard 
l’esperança d’una transició a una democràcia que no va saber fer la necessària ruptura amb els 
hereus del dictador, és francament molt trist, indignant i lamentable veure com aquests 
successors que mai van desaparèixer de l’esfera política, tornen amb més força que mai, 
arrasant en el seu camí tot allò que durant anys de lluita vam construir.  
 
A Espanya torna a haver-hi presos polítics, se’ns han emportat a fosques presons aquells qui 
més estimem, gent democràtica i pacífica per excel·lència. Els han apartat de les nostres vides, 
de les seves famílies i amics pel simple fet d’haver comès el “delicte”  de ser precisament això: 
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demòcrates i pacifistes. Els odien perquè han posat al descobert i sense violència, la veritable 
cara obscura d’aquesta gent.  I per això els empresonen sense proves i sense judici, saltant-se 
totes les Lleis nacionals i internacionals sota la vergonyant mirada d’una Unió Europea que 
molt ens haurem de plantejar si ens interessa per res en un futur. 
 
Espanya està en descomposició terminal i aquí perilla tot, nosaltres els primers, però també, 
com hem vist, altres que encara ho passaran pitjor perquè no tenen, com nosaltres, un pla de 
sortida. Ara carreguen ja contra Euskadi, Navarra i fins i tot Castella la Manxa,  a qui amenacen 
també amb l’article que acaben de descobrir i interpretar a la seva manera: el 155. Un article 
que “corregeix” adequadament i al seu gust allò que la gent decideix.  
 
S’han carregat la democràcia i amb ella, la seva sacrosanta Constitució i el nostre maltractat 
Estatut i no hi ha esperança a Espanya a mig termini perquè ho tenen tot sota control: la 
monarquia, polítics, partits de tot l’espectre, jutges, fiscals i mitjans de comunicació. Aquests 
són ni més ni menys els que diuen voler controlar els nostres mitjans per fer-los així 
“imparcials”. 
 
Divendres, al Senat espanyol, el PP i el PSOE amb el suport de quatre feixistes es carregaran 
la democràcia a Espanya. I nosaltres els diem avui dos coses:  la primera, que als partits que 
ho recolzin no els hi perdonarem mai i la segona que NO, que amb nosaltres ja no comptin per 
res, que a Catalunya, l’any 2010, quan el TC es va carregar l’Estatut, ja vam desconnectar, que 
l’1 d’octubre passat ho vam ratificar democràticament sota la sagnant violència de l’Estat  i que 
divendres ho formalitzarem proclamant la República. A partir d’aquí, si volen quelcom dels 
nostres, primer que alliberin els empresonats i segon, que vagin a tribunals internacionals que 
allà els explicaran de què va la democràcia i la justícia. 
 
Tenim tristor i la tindrem mentre Jordi Cuixart i Jordi Sanchez segueixin lluny de nosaltres. Però 
no tenim por, tenim esperança real, perquè per molt que ens violentin, som molts, ho tenim 
decidit i junts som invencibles.  
 
El GIC, en conseqüència, recolzem de cap a peus i sense treure ni una coma, la moció que 
avui es presenta a votació. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada és aprovada per unanimitat. 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:50 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde, amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 
 
 
 
 


