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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 10/2017
Caràcter: extraordinari urgent
Data: 24 d'octubre de 2017
Horari: de 18:05 a 19:05 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDeCAT)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (PDeCAT)
- Raimon Gusi i Amigó (PDeCAT)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDeCAT)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDeCAT)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDeCAT)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDeCAT)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Excusen la seva assistència:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDeCAT)

És present el secretari de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor
general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
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El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que la urgència de la sessió es defensa tota
vegada que s'estan produint una sèrie d'esdeveniments que s'han de debatre
aquesta setmana, abans de la reunió del Senat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que no té cap inconvenient en aquesta
convocatòria.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que l'aplicació de l'article 155 de al Constitució
afectarà a l'Ajuntament i per tant tenim ple dret a manifestar-nos.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la convocatòria urgent és correcta perquè
cal defensar les institucions catalanes.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que aquest Ple es celebra en defensa de les
institucions en els moments que estem vivint.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que estan d'acord amb la urgència del Ple
degut als darrers esdeveniments.

La urgència de la celebració del Ple és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

ALCALDIA

2. MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA I EN
DEFENSA DE L'AUTOGOVERN

El Consell de Ministres de dissabte 21 d'octubre de 2017, previ acord entre el PP,
PSOE i C' s, va acordar mesures d'excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la
Constitució per a ser elevades al Senat per a la seva aprovació.

L'activació d'aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la
suspensió de l'autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del
president i vicepresident del govern i dels consellers que integren el Consell de
Govern de la Generalitat de Catalunya; la direcció de la seguretat pública de
Catalunya controlant el cos de Mossos d'Esquadra, que poden ser substituïts per
efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'assumpció de les funcions
de govern i administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació i del Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya, la
intervenció dels mitjans públics de Catalunya (TV3 i Catalunya Ràdio) i el control i
la limitació competencial legislativa del Parlament de Catalunya, al que se
l'impossibilita d'exercir el control dels òrgans que governin provisionalment
Catalunya -que correspon al Senat- i se l'imposa una censura prèvia en el debat
polític.

Dites mesures han subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de
Catalunya amb la implantació d'una comissió tecnocràtica imposada que no
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representa l'expressió de la voluntat popular. Un govern tècnic guiat i dirigit pel
govern de l'Estat Espanyol amb objectius imposats des d'una concepció de l'Estat
que separa més que uneix, i amb un evident perill d'involució del nostre model de
societat.

Un conjunt de mesures a executar contràries a la Constitució que s'invoca, i en
especial als drets de participació política, de les llibertats d'informació i d'expressió,
i al de l'autonomia de les nacionalitats i regions. En definitiva aquest acord
representa la fallida de l'ordre constitucional i és un atemptat antidemocràtic al
nucli essencial del dret a l'autonomia del nostre país.

L'actitud bel'ligerant i d'humiliació cap a Catalunya per part del govern de l'Estat
Espanyol forma part de 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 molesta i, tanmateix, innegable i
necessària per bastir un model d'Estat de reconeixement de les nacions.

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d'autogovernar-se, 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 avui és producte 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.

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 de la nostra sobirania perquè està en joc també
l'autonomia local i la seva despossessió política.

En virtut d'aquestes consideracions proposem al Ple els següents

ACORDS:

1. 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.

2. Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article
155 de la Constitució que suposen trencar l'autogovern de Catalunya.
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3. Exigir al govern de l'Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de
l'autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni
les competències segrestades.

4. Exigir la llibertat immediata de Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, empresonats per
defensar les seves idees des de la llibertat i la democràcia. Així mateix, procedir a
arxivar totes les causes obertes judicialment com a reacció política davant de les
diferents mobilitzacions i processos participatius.

5. Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de 1'1
d'octubre i que romanen encara al nostre país.

6. Preservar la cohesió social i la convivència clvlca i democràtica des de la
diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país.

7. Traslladar aquests acords al president del govern de l'Estat Espanyol, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.

(El redactat que consta en aquesta acta incorpora l'esmena presentada pels grups
municipals de la CUP i d'ERC i que va ser aprovada per la majoria que més avall
s'indica.)

VOTACIÓ: La part dispositiva de la moció es va sotmetre a aprovació apartat per
apartat d'acord amb el següent desglós de votacions:

Apartat 1: 12 vots favorables ( 7 CiU, 2 CUP, 3 ERC), 2 abstencions (2 VeC) i 1 vot
en contra (1 PP).

Apartats 2, 3, 4, 5 i 7: 18 vots favorables ( 7 CiU, 4 PSC,2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1
vot en contra (1 PP).

Apartat 6: unanimitat.

INTERVENCIONS:

En primer lloc, el Sr. Marcel Martínez (CUP) defensa l'esmena proposada perquè és
el primer punt que hi havia en la moció proposada als municipis per l'AMI, que
també és la promotora d'aquests pronunciaments plenaris que s'estan produint al
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país i perquè l'activació de l'article 155 és conseqüència directa de la celebració del
referèndum.

La Sra. Mònica Hill (ERC) també considera necessària la incorporació d'aquest punt,
que és el que ens porta avui a parlar d'aquest tema.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) puntualitza que la moció no és la de l'AMI. La idea
és aprovar una moció en defensa de la no aplicació de l'article 155 i en defensa
d'en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez. Es va treure el punt que sabien que no era de
consens, però es buscava l'acord amb la resta de la moció. Es va millora la moció
que proposava l'AMI.

Finalment, a sol.licitud dels proponents de l'esmena, es votaran els diferents
apartats de la part dispositiva per separat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra posa de relleu que
s'afegeix un punt referent a un referèndum i1.legal.

L'activació de l'article 155 es pot evitar si el Sr. Puigdemont va al Senat i es
compromet i retorna a la legalitat espanyola. Si s'ha arribat aquí és perquè es van
aprovar unes lleis que van em contra de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
L'art. 155 està previst en diferents constitucions de diferents països europeus amb
estat descentralitzat.

Seria convenient que el Sr. Puigdemont retornés a la legalitat espanyola perquè la
declaració d'independència no tindrà cap efecte real. S'havia dit que Europa
reconeixeria i defensaria la situació de Catalunya i ara s'ha vist que els diferents
representants de França, Alemanya i d'altres, que els tenien enganyats.

Aquesta situació té efectes negatius sobre grans, petites i mitjanes empreses i fins i
tot el petit botiguer.

Han escollit una via que no els conduirà enlloc, sinó a la ruïna de Catalunya, que ja
està començant a passar, que hi havia una incipient millora econòmica i acabarà en
una nova crisi. S'hagués pogut anar a les Corts i negociar, però el govern de
Catalunya ha tirat cap a una altra via.

Diuen que cal preservar la cohesió social, però vostès han trencat famílies,
amistats, etc. Per tot això el PP votarà en contra de la moció tret del punt que diu
preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i
pluralitat i els valors existents al nostre país.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els ha sorprès l'adició proposada per la
CUP i ERC, perquè desprès d'un dia de correus amunt i avall, s'hagués pogut parlar
ahir per mirar de tenir el màxim suport.
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La moció reclama diferents punts, la necessitat d'arxivar les causes judicials
obertes, la retirada dels efectius policials, la defensa dels Jordis, etc. La idea era
assolir un suport el més ampli possible. En matèria d'autodeterminació podem
pensar diferent, però tots som profundament demòcrates. La moció no és la inicial,
sinó que es van incorporar esmenes presentades per la CUP i ERC.

VeC està en contra de l'aplicació de l'article 155. L'article 155 ve de la Constitució
Alemanya, on té un cert sentit, perquè la seva altra cambra sí que és una cambra
de representació territorial i per tant és lògic que en aquella cambra és dirimeixin
els conflictes de caràcter territorial. El 155 és un article que no té a veure amb la
realitat espanyola.

El Govern de l'Estat no té dret a suspendre l'autogovern de Catalunya. Si l'Estat
hagués tingut una posició negociadora des de l'inici, segurament no haguéssim
arriba ton hem arribat. El tancament del Govern de l'Estat és la principal causa de
la majoria de problemes que té Catalunya.

Voler aplicar l'article 155 i voler-ho fer com s'ha plantejat, significa un atac a la
democràcia. No sols a Catalunya sinó als drets dels ciutadans de tot l'Estat
espanyol. És una involució antidemocràtica. Fins i tot s'ha amenaçat a aplicar
l'article 155 a Castilla La Manxa.

Cal una resposta el màxim d'unitària possible.

Votaran a favor de la moció tal i com estava presentada

La Sra. Mònica Hill (ERC). Som de nou celebrant un Ple extraordinari perquè estem
vivint aquest temps d'excepció. El Govern del partit més corrupte d'Europa, amb
l'ajuda del PSOE i de C's vol carregar-se la democràcia i l'autogovern de Catalunya.

Volen fer efectiu el mandat popular de 1'1 d'octubre i volen fer efectiva la
democràcia de manera real. Volen fer efectiu el dret reconegut internacionalment
d'autodeterminació dels pobles i la llibertat d'expressió i que les lleis han d'estar al
servei del poble.

Volen fer efectiu que el dia 1 d'octubre més de 2 milions de persones van sortir a
defensar les urnes i van defensar la democràcia a Catalunya i a Espanya. Som aquí
perquè vam fer un referèndum i el Parlament està disposat a complir el mandat de
les urnes. Això s'ha fet tot i la persecució de treballadors públics, de càrrecs electes
i ha comportat la detenció del Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que són presos polítics
en plena democràcia.

Volen la llibertat dels Jordis i la retirada de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil
que en aquests moments actuen com a exèrcit d'ocupació.

Anuncia que el posiciona ment d'ERC, en el cas que divendres el PSOE/PSC doni
suport, en la mesura que sigui a l'aplicació de l'article 155 CE, reclamaria que hi
hagués coherència a l'equip de Govern, bé sigui dimitint el PSC o trencant el
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Govern per PDeCAT. No hi pot haver al Govern de Vilafranca una força política que
avali la suspensió de la democràcia a Catalunya, que estigui d'acord amb el segrest
dels mitjans d'informació públics i de la llibertat d'informació avali el sotmetiment
del Parlament i dels ciutadans de Catalunya als dictats d'un Govern espanyol
autoritari i antidemocràtic, el retorn a la repressió, control i mordassa a la boca.
Estaran atents amb el que aprovin divendres.

Avui fa 141 anys que va néixer Josep Iria, 124è president de la Generalitat a
Catalunya, que va ser president de la Generalitat a l'exili, imatge d'un poble que no
es rendeix.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que disfressar de consens una rebaixa de
posiciona ment polític, no és la seva manera de fer. El grup municipal de la CUP ha
presentat l'esmena a la proposta per visibilitzar totes les opcions polítiques.

Ens trobem davant una ofensiva nacional constitucionalista que encapçalen la pitjor
de les ofensives des de la finalització del franquisme. Són barbaritats de caràcter
cívic, atac a la llibertat d'expressió, de reunió, atacs a persones innocents que
s'oposen de manera pacífica a un mandat. També són barbaritats jurídiques, com
retòrcer una llei per tal que s'adapti als desitjos del fiscal reprovat pel Congrés dels
Diputats i també barbaritats polítiques, amb l'empresonament de dissidents politics.

Cal tenir present que en la historia de la humanitat un maltractador no ha cessat de
maltractar per pròpia voluntat sinó fins que algú l'ha parat. Això no és una lluita
contra el poble espanyol, no és una lluita de societats, és una lluita contra l'Estat
espanyol i el règim del 78. El que ha de saber qualsevol treballador de l'Estat
espanyol és que això no va contra ell, és contra l'Estat que ens oprimeix.

Reclamen l'aixecament de la suspensió de la declaració de la República com una
eina per avançar. A l'altra banda no hi tenim amb qui dialogar, l'actor a qui
intentem interpel.lar, ens avisa que només respondrà amb repressió, amb
anul.lació de l'autogovern.

La CUP no avalarà un pacte d'elits que pactin sense tenir en compte la ciutadania.
No entenen que hi hagi partits que vagin a fer un rentat de cara del que passarà
divendres. No accepten que al Govern de Vilafranca hi hagi un partit que està
alineat amb la repressió sistemàtica del dret a decidir i de les classes populars
catalanes.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que les seves aportacions ja han estat
dites en diferents debats a Vilafranca i en altres municipis.

El retorn de Tarradellas, després de 30 anys d'exili, va costar molt. Van haver de
negociar entre qui havia mantingut la Generalitat després de la mort del president
Iria, en solitari, amb una persona que era ministre en l'època de Franco.
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La seva posició enfront el 155, és molt clara. No creu que hi hagi cap socialista que
vulgui l'aplicació el 155. Independentment dels interlocutors que hi hagi, defensen
la Generalitat i el seu autogovern, no volen cap intervenció de l'Estat sobre una
autonomia que va costar molt el seu retorn i s'ha de preservar per sobre de tot.

Totes les forces polítiques tenen la seva responsabilitat. Ningú es podia imaginar
que avui estaríem en un Ple demanant que l'Estat no intervingui la Generalitat. Els
politics han d'intentar dialogar per trobar solucions. Cal trobar una sortida. Van
condemnar la violència de 1'1 d'octubre i han demanat la dimissió dels responsables
politics que van dirigir allò, perquè allò no estava justificat. Demanaran esgotar les
vies de solució i votar dintre d'un marc que sigui homologable a nivell internacional.

Respecte a la coherència del PSC en el món municipal, tothom sap on està i tothom
sap d'on ve i quin rol fa. La gent de Vilafranca sap quina és la seva posició en tots
els temes.

En quant a la resta de punts de la proposta inicial, estan totalment d'acord. La
presó sense fiança és totalment inapropiada, cal la posada en llibertat immediata.
Cal posar en valor la preservació de la cohesió social.

Respecte a les votacions que vindran, la coherència la demana al senador del PSc.
El Senat té una composició molt clara, on el PP té una gran majoria. Està segur de
que el representant del PSC al Senat, que va ser president de la Generalitat, no
votarà en contra del la Generalitat.

El president Montilla ja va anunciar fa anys la creixent desafecció dels ciutadans de
Catalunya. I el PP, en tot aquest període, ha actuat de piròman. No ha volgut
dialogar i parla d'aplicar el 155 de qualsevol manera.

La Generalitat és de tots i s'ha de preservar i també s'ha de preservar la cohesió
social i en aquest punt recorda que les lleis van ser aprovades amb molts diputats
absents.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) exposa que inicialment havien parlat amb els diferents
grups i tenien consciencia que tenien un recolzament molt ampli, de disposar del
recolzament del 95% dels regidors del Ple, que representen el 95% dels vots, cosa
que vol dir que Vilafranca està en contra de l'aplicació de l'article 155.

El problema ve de quan es va aprovar l'Estatut de Catalunya que el Tribunal
Constitucional el va tombar pel recurs presentat pel PP. La resta de partits d'àmbit
estatal, no entenen que està passant. Pensen que hi ha 4 dirigents als qui els ha
marxat el cap i estan abduint als catalans. El poble català és prou intel.ligent.

El partit menys votat dels que hi ha al Parlament vol substituir al president escollit
pels Parlamentaris, que han estat escollits per tots els catalans, que representen als
ciutadans, i nomenar-lo a dit. El full de ruta està marcat. Com el Senat no votarà
les propostes del Govern de l'Estat espanyol.
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En els darrers temps, abans del referèndum, van creure que hi havia possibilitat de
diàleg, perquè van creure que la transició havia passat, però encara hi ha molta
gent, influent a l'entorn del Govern de l'Estat que pensa que amb Franco es viva
millor. Per a ells Catalunya és una colònia i volen que el Parlament es dediqui a
coses menors.

Anuncia el vot favorable a tots els punts de la moció. Hem de denunciar el que va
passar 1'1 d'octubre. Nosaltres som pacífics, només volem que se'ns deixi decidir. Si
no se'n surten aquesta setmana, se'n sortiran la que ve i si no la següent. Ha
quedat clar que som un poble molt fort, que es mobilitza molt fàcilment. La gent de
tot el món ho està veient, però aquí encara hi ha gent que no ho veu.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) exposa que respecte al pacte de Govern municipal,
que no es preocupin, perquè són molts conscients de fins on l'ètica política permet
pactar. No tenen queixes de la política feta pel PSC a l'ajuntament. La direcció
d'ERC ha manifestat al diari ARA, que els pactes seran tractats cas per cas. No els
ha de dir Barcelona fins on poden pactar. Tot el país està en un moment difícil, és
un moment de governs forts.

Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
\

acta.
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