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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT nº 9 DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 24 d’OCTUBRE de 2017      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9 
Caràcter: Extraordinari i Urgent 
Data: 24 d’octubre de 2017 
Inici:  20.35 h.  
Final: 20:40h. 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Elisabet Segura (PDeCAT) 
Martí Daban (PDeCAT) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
 
ARRIBA EN RETARD - Joaquim Arnó (PDeCAT) 
ABSENT- Marcos Blázquez (PDeCAT) 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 
 
INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ens esperem que siguin dos quarts i cinc que hi ha un regidor que té una indisposició i 
l’altre que està arribant, si a dos quarts i cinc no ha arribat comencem. Val? Fem aquests 
cinc minuts de cortesia. (3:50) 
 
Començarem doncs ja, bona nit. A veure avui convoquem un ple urgent i extraordinari, 
tot i que dilluns tenim un ple ordinari en el qual hi hauran dues mocions que també tenen 
a veure amb aquests fets d’aquests darrers dies. Però avui hem de convocar aquest ple 
perquè té relació amb l’aplicació de l’article 155, i perquè hi ha uns fets que s’han de 
desencadenar aquest divendres, llavors necessitem presentar aquesta moció que ara 
us llegirem i prendre una resolució per enviar allà on pertoqui. Val? 
 
Recordeu que en els ples extraordinaris no hi ha torn de precs ni preguntes ni pel 
consistori ni pel públic, per tant segur que per dilluns teniu molts precs i moltes preguntes 
i dilluns segur que en tindreu molts més i dilluns podrem estar parlant del que convingui 
i tota l’estona que convingui. Val? 
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ORDRE DEL DIA 

PUNT ÚNIC 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
 

➢ Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Article 155. 

 

 

 
 

Votació de la urgència 

 
VOTACIÓ: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
PDeCAT està a favor de la urgència, PSC també. Nosaltres també. 
 
La Secretària: 
S’aprova la urgència del plenari per unanimitat. 
 

************************ 
 
 

➢ Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Article 155. 

 

 

MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA 

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.  
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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 Caldes d’Estrac,  

 

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 Parlament de Catalunya. (9:35) 

 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
M’he oblidat de dir-vos que els companys del grup municipal del PSC m’havien demanat 
si podíem votar els punts per separat tal i com s’han fet a moltes poblacions. Però això 
no és una voluntat nostre, sinó que ens ho marca el ROM, i el ROM en el nostre article 
122 de Caldes d’Estrac diu que les mocions s’han de votar amb el contingut íntegre. Per 
tant no és que no haguem volgut atendre aquesta petició sinó que no ho podem fer. 
D’acord? Doncs i volen fer una breu exposició i passar a votar, passem la paraula primer 
als companys del PDeCAT. 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Bé, nosaltres el que sí que voldríem fer una petició encara que sigui aquí ara mateix, 
que tot i que sabem que dilluns passarem una moció per demanar la llibertat dels 
representants civils d’en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, ens agradaria que si fora 
possible que s’inclogués com a part d’aquesta moció, que s’inclogui com a part d’aquest 
plenari de llibertat d’aquestes dues persones, sisplau. 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
(...... hi ha una primera part de la intervenció que no se sent.) 
Penso que és millor que desenvolupem bé aquella moció, no? Que estarà així tot ben 
explicat. 
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Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Si, si estem d’acord el que passa és que creiem que era una bona ocasió també per 
manifestar-ho, que cada dia tenim malauradament una novetat damunt de la taula i 
creiem que no podíem perdre aquesta oportunitat tant lògica de poder-ho manifestar. És 
una petició que fa el PDeCAT de Caldes. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, comencem pel principi. Votem la urgència del ple. 
A veure, jo no hi tinc cap inconvenient a posar una esmenar per la llibertat dels Jordis, 
però penso que si teniu una moció on es desenvolupa. Prefereixo més que votem 
aquella que és més en exclusiva si hi estem tots d’acord. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Nosaltres demanaríem que la moció aquesta fos dilluns perquè el sentit del vot de la 
moció és sobre el tema que estem portant, i si barregem dos o tres temes el sentit del 
vot, per lo menys del grup nostre semblarà una altra cosa de la que realment és i a lo 
millor dilluns... podem donar suport a aquesta moció. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
D’acord. Molt bé. Doncs votem si s’accepta l’esmena..... 
 
VOTACIÓ: 
La Secretària: 
A favor de l’esmena 3 vots (PDeCAT) i en contra 6 vots (ERC-AM i PSC-CP). 
No s’accepta l’esmena. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Molt bé, doncs ara teniu la paraula ja per la moció que ens ocupa. 
 
Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
No tenim res més a afegir. Ens sentim molt d’acord. Molt representats amb el text que 
ha llegit la nostra Alcaldessa i per tant no tenim res més a dir. Gràcies. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs si els companys del grup municipal del PSC 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, nosaltres volíem dir que la moció aquesta, el nostre vot serà d’abstenció perquè 
volíem llegir un escrit que diu així: 
Els problemes d’autogovern de Catalunya són reals i han estat menystinguts pel 
President Rajoy. 
La seva agenda legislativa ha posat més llenya al foc en el conflicte generat per la 
desgraciada sentència del Tribunal Constitucional contra l’estatut. Es podrien haver 
corregit els seus efectes per la via legislativa i dels acords del dos governs. Però no ha 
esta així. Ha faltat per part del PP el respecte per part de les competències de la llengua, 
de l’educació, de la cultura i del caràcter nacional de Catalunya. 
Des del grup municipal dels socialistes de Caldes d’Estrac volem deixar clar que: 
 
Primer. Que l’1 d’octubre que la gent va anar a votar és indiscutible. Ho van fer de bona 
fe, amb esperança i convicció que la seva participació havia de servir per millorar les 
coses. La resposta del govern central no va ser tampoc en aquesta ocasió va ser la més 
encertada. L’actuació policial va ser desmesurada. 
Segon. En aquests moments volem manifestar-vos el socialistes de Caldes que cap 
socialista de Caldes vol l’aplicació del 155 i condemnem rotundament la seva aplicació. 
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Volem diàleg, acord i evitar el pitjor dels escenaris. Som molts els catalans que estem 
en contra del 155, però també una gran majoria que no volem el DUI i per tant ens 
agradaria que no hi hagi ni una cosa ni l’altre. Volem demanar que s’aturi qualsevol de 
les dues vies perquè ens perjudicaria greument a tots. No renunciem a cap petició 
democràticament legítims però no estem d’acord en la situació en la que hem arribat. 
(15:21) 
Bull acabar amb unes reflexions del President Montilla on ens diu que “encara és 
possible que el President Puigdemont prengui decisions pel re establiment democràtic, 
per evitar la trencadissa, per pensaments en la èpica i amb la transcendència històrica i 
a més amb les solucions possibles als problemes presents. Ho pot fer, i a ell li correspon 
fer-ho. Ho ha de fer al meu entendre per patriotisme, per defensar l’autogovern i per 
donar la veu als ciutadans de Catalunya, per tal de que s’expressin en un procés 
electoral net, transparent, legal i amb totes les garanties. Si el camí escollit és aquest, 
segur que ens trobarem pel bé del país i per tota la seva gent.” 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
D’acord, gràcies, i els companys d’esquerra. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Bé. Nosaltres com deia la companya del PDeCAT, tampoc tenim res a afegir perquè és 
bastant evident que també som nosaltres qui presenta aquesta moció és alcaldia i per 
tant no afegiríem res. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs quedaria aprovada perquè ERC-AM ja hem dit que estàvem a favor, PDeCAT 
també i PSC-CP abstenció. 
 
La Secretària: 
Llavors queda aprovada per set vots a favor (4 ERC-AM + 3 PDeCAT) i 2 abstencions 
(PSC-CP). 
I ara jo demanaria a la senyora alcaldessa la paraula. Doncs amb el permís de la 
senyora Alcaldessa, amb les funcions que tinc atribuïdes i per bé que es tracta d’una 
moció de caire polític, la transcendència del moment actual fa que hagi de fer una 
advertiment perquè consti en acta, que pel que fa referència a la llei 19/2017, ha estat 
anul·lada per sentència del constitucional número 114/2017 de 17 d’octubre. I pel que 
fa a la llei 20/2017 de transitorietat jurídica i constitucional de la república, en aquests 
moments és una norma amb vigència suspesa per resolució també del constitucional. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Molt bé. Doncs, em penso que tot i així els que hi hem votat a favor seguim estant a 
favor del primer punt, tot i que estigui suspès. I ens veiem dilluns amb el Ple Ordinàri 
amb mocions en les que hi podrem debatre així més llargament. 
 
I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, dóna pas a les intervencions del públic quan són les 21:58 hores de la qual 
com a Secretària en dono fe. 
 
Caldes d’Estrac a 27 d’octubre de 2017 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria - Interventora 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 
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DILIGÈNCIA 
 
Diligència per a fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat en el Ple 
Ordinari número 3 de data 19 de març del 2018. 
 

 
 
En prenc coneixement 
La Secretaria - Interventora 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 
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