ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

12/2017
25 d’octubre de 2017
9.15 h a 10.05 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari i urgent

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Àngels Santolària Morros
Josep M. Sala Rovira
Jaume Torras Oliveras
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Àuria Caus Rovira
Regidors i regidores
M. Mercè Rosich Vilaró
Jaume Arnau Capitán
Neus Comellas Verdaguer
Mireia Estefanell Medina
Cristina Cruz Mas
Pol Huguet Estrada
Jordi Garcés Casas
Jordi Masdeu Valverde
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande
Miquel Davins Pey
Secretari general
José Luis González Leal
Interventora
Mariona Ribera Esparbé

Acta de la sessió plenària extraordinària i urgent núm. 12 de 25 d’octubre de 2017

1

Motivació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) han proposat que els consistoris del país aprovin una
moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 que suspèn l'autogovern català.
La proposta de l’AMI i l’ACM és que els plens es realitzin els dies 23, 24 o 25
d’octubre, dies previs a què el govern espanyol porti l’aprovació de l’article 155 al
Senat, previst per al dia 27 d’octubre, cosa que fa impossible la convocatòria d’un ple
extraordinari pels tràmits no urgents.
Per tot això, la sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.

Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-la.

2.

Moció dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, DM i del regidor Miquel Davins
Pey per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.

Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

1.

Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau,
ratificar-la.

El president sotmet a votació el pronunciament del Ple sobre la urgència de la
convocatòria, la qual és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2.

Moció dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, DM i del regidor Miquel
Davins Pey per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

El secretari presenta la moció dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, DM i del
regidor Miquel Davins Pey, de 23 d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“

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
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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 Manresa
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.”
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal del PSC a la Moció
dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, DM i del regidor Miquel Davins Pey, de 24
d’octubre de 2017, que es transcriu a continuació:
“L’enfrontament actual entre els Governs de la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat Espanyol està assolint cotes inadmissibles que posen en perill la convivència.
La mobilització en els últims dies de centenars de milers de ciutadans i ciutadanes
mostra una legítima inquietud enmig d’un profund desencontre institucional, amb
absència total de diàleg/escolta entre institucions, i amb un condemnable ús de la
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força ordenat a les forces de seguretat de l’Estat per part del Ministeri de l’Interior el
dia 1 d’octubre de 2017.
Creiem que l’única via que pot desencallar l’actual situació és la posta en marxa d’una
reforma en profunditat de les institucions que comenci per abordar la reforma federal
de l’Estat i, com a mínim, la restauració íntegra de l’Estatut d’Autonomia del 2006 tal
com va ser votat per la ciutadania de Catalunya.
No obstant, tant des del govern central com des del de la Generalitat s’ha apostat per
una estratègia política basada en la retroalimentació de l’enfrontament.
L’anunci de Mariano Rajoy d’aplicar l’article 155 de la Constitució i de Carles
Puigdemont de declarar la independència de Catalunya de forma unilateral (DUI) no fa
altra cosa que anar en la direcció contrària a la correcta, i només serveix per agreujar
encara més el problema, allunyant-nos cada dia que passa d’una solució.
Per aquests motius, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Expressem el nostre rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i a
les mesures que se’n deriven, comunicades pel President del Govern, Mariano Rajoy.
Segon.- Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar a la legalitat
establerta en el marc de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a no declarar la
independència de forma unilateral.
Tercer.- Reclamem la celebració d’eleccions autonòmiques a Catalunya, convocades
pel President Puigdemont, i on participin totes les opcions polítiques.
Quart.- Instem a una reconducció del conflicte, que ha de passar per negociar una
solució política, apostant de forma clara pel diàleg. És imprescindible congelar totes
les condicions prèvies i asseure’s a parlar, sense apriorismes per part de ningú.
Cinquè.- Considerem que la retirada de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució així
com de la DUI ha d’implicar la possibilitat de la reforma constitucional amb la
participació de tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, i a les entitats municipalistes.”
Així mateix, el secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de la CUP, CDC,
ERC, DM i del regidor Miquel Davins Pey, de 24 d’octubre de 2017, que es transcriu a
continuació:
“-Afegir un nou punt, entre els punts 4 i 5 de la moció, que digui:
«Emplacem la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política
i a organitzar-se, al costat de les institucions i entitats del país, per fer front, de manera
pacífica i cívica, a l'aplicació de l'article 155. »”

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han subscrit la
moció per defensar-la, a excepció del senyor Miquel Davins Pey que ha renunciat al
seu dret a intervenir. En primer lloc dóna la paraula a la representant del Grup
Municipal de CDC, senyora Àuria Caus Rovira.
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La senyora Àuria Caus Rovira, portaveu del Grup Municipal de CDC, manifesta
que malauradament ens troben davant un ple extraordinari per haver de defensar les
institucions catalanes i el país, de l’agressió que suposa l’aplicació de l’article 155. La
suspensió de l’autonomia de Catalunya és una barbaritat de conseqüències il·limitades
i una porta oberta a sotmetre els catalans.
Continua dient que la no voluntat de diàleg i la manera d’enfocar un conflicte polític per
part de l’Estat espanyol ha anat desencadenant desafortunades actuacions, una brutal
violència policial durant tot l’1 d’Octubre, detencions, querelles i processos judicials
contra el Govern, la mesa del Parlament i contra més de 700 alcaldes i alcaldesses.
Vulneració de drets i de llibertats, censura de pàgines web i de mitjans de
comunicació.
Dues persones, Jordi Sánchez Picanyol i Jordi Cuixart Navarro, empresonades, un
desplegament de forces policials que encara avui es manté a Catalunya. La
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat, i tot això culmina amb
l’aplicació de l’article 155, significant tot plegat un greu embat a la democràcia, als
drets i a les llibertats de catalans i catalanes.
El Grup Municipal de CDC creu fermament que aquest no és el camí de la democràcia,
de cap de les maneres, ni és el camí del respecte cap els drets, les llibertats, les
voluntats, ni cap el sentir de tot un poble.
L’Ajuntament de Manresa avui, com altres vegades, es torna a situar al costat dels
ciutadans i institucions del nostre País.
Per tots aquests motius condemnen la violació de drets fonamentals a Catalunya,
insten el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya.
En relació a l’esmena que ha presentat el Grup Municipal de la CUP, la qual també
han subscrit, la votaran a favor ja que implica estar al costat de les entitats i de les
institucions fent front, sempre de manera cívica i pacífica, a l’aplicació de l’article 155.
Pel que fa a l’esmena de substitució presentada pel Grup Municipal del PSC, diu que
agraeixen l’aposta pel diàleg, cosa que el Govern de la Generalitat ja fa molt temps
que està reclamant aquest diàleg polític. Agraeixen el rebuig a l’aplicació de l’article
155, però votaran en contra de l’esmena, perquè consideren que nedar entre dues
aigües s’aguanta un cert temps, però al final s’acaba perdent la credibilitat.
Ara l’article 155 els fa prendre part, i els posicionaments que el PSC ha anat tenint
respecte el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, li han fet guanyar una evident
crisi interna i ha aconseguit que es llegeixi clarament l’aval del PSC a l’entesa PSOE Ciutadans - PP a minvar drets, llibertats i estructura de país: institucions, escola,
mitjans de comunicació, mossos, tots ens en veiem afectats.
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Per acabar diu que ens ho volen prendre tot, i els socialistes n’estan sent còmplices,
ara no és el moment de sí però no, o no però sí.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal
d’ERC, senyor Marc Aloy Guàrdia.

El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que no
s’estendrà en la intervenció perquè la moció és clara i ja ho ha fet la portaveu del Grup
municipal de Convergència Democràtica.
En referència a la moció de substitució presentada pel Grup Socialista, diu que és
evident que no hi poden donar suport. No poden donar suport a instar el Govern de la
Generalitat a retornar al marc estatutari perquè la reforma de l’Estatut ja es va fer el
2005 i PSOE, PP i el Tribunal Constitucional es van encarregar de carregar-se el
document que havia aprovat el Parlament per una amplíssima majoria i el poble en
Referèndum.
Continua dient que no poden donar suport a la convocatòria d’unes eleccions
autonòmiques perquè seria una estafa al 1.957.348 persones, ciutadans i ciutadanes
de Catalunya, que el 27 de setembre del 2015 van donar una majoria de 72 diputats al
Parlament perquè portessin el país a la Independència.

No poden estar a favor a no declarar la independència perquè seria un frau als
2.286.217 persones que es van creure el mandat democràtic de l’1 d’Octubre i van
anar a votar el Referèndum i majoritàriament amb un 90% ho van fer afirmativament a
favor que Catalunya esdevingués un estat en forma de República.
S’adreça als senyors del PSC per dir-los que el mandat democràtic ja el tenim, que és
el del 27 de setembre i el de l’1 d’octubre i no s’ha arribat aquí, amb tants esforços i
repressió acumulats per convocar-nos a unes eleccions autonòmiques.
No es pot donar suport a una reforma de la Constitució espanyola perquè no hi ha cap
majoria, ni social ni parlamentària a Catalunya, que la demani. Però també, perquè
no exigiran una reforma que Espanya no vol. I perquè, en cas que es dugués a terme,
tant el PSC com el PP i Ciutadans ja han manifestat de forma alta i clara que no
admetrien el dret d’autodeterminació.
Continua adreçant-se als representants del PSC per recordar que van tenir la clau per
reformar-la i mai la van aprofitar i ara, aquest tren, per a nosaltres, ja ha passat. Per
tant, li diu que sincerament es quedin amb aquesta reforma de la Constitució.
Finalment, diu que tampoc poden donar suport a una esmena de substitució on es
demana rebutjar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, amb el qual estan d’acord
i les mesures que se’n deriven, però un article que ha estat aplicat pel PP amb el
6
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suport del PSOE, anunciat dissabte per Rajoy, sense recordar-nos en aquesta esmena
de substitució, que la suspensió de l’autonomia es fa amb aquest acord i aval del
PSOE, que té el suport inequívoc del PSC.
Tot seguit diu als representants del PSC que no dubten que estiguin en contra de
l’aplicació de l’article 155, però diu que formen part d’un grup al Congrés i al Senat que
no només divendres donarà suport a la suspensió de l’autonomia sinó que l’han pactat.
Prossegueix dient que el PSOE ha pactat amb el PP el cessament del President
Puigdemont, escollit democràticament pel Parlament i de tot el seu govern. El nostre
govern! Es pot donar el cas que el senyor Montilla, expresident de la Generalitat i ara
senador per designació del Parlament, no pas pels vots de la ciutadania, voti a favor
de cessar l’actual President de la Generalitat.
El PSOE ha donat carta blanca a Rajoy perquè intervingui el Parlament i les finances
de la Generalitat, pel control dels Mossos d’Esquadra i els mitjans de comunicació
públics i ha amenaçat el nostre model educatiu. Recorda que avui estem tots
convocats a la Plaça Major, a les sis de la tarda, en defensa del nostre model educatiu.
I, encara dilluns, el seu primer secretari, Miquel Iceta, va deixar clar que cap dels
membres de l’executiva del PSC s’havia manifestat en contra de trencar amb el PSOE.
Recorda que no han d’exigir al President –com fan en la seva esmena- que deixi de fer
allò que tant ell com la majoria de diputats es van comprometre a fer el 27 de setembre
i l’1 d’octubre, perquè estarien traint la ciutadania del nostre país. Si realment volen
que no s’apliqui l’article 155 de la Constitució no ho han de demanar al senyor
Puigdemont, s’han de manifestar davant de Ferraz i demanar-los que aturin aquesta
barbàrie.
Per tots aquests motius el GMERC donarà suport a la moció tal i com l’han presentat,
perquè han demanat fins a 18 vegades un referèndum pactat i mai se’ls ha escoltat.
Perquè han estès sistemàticament la mà al diàleg i la resposta ha estat sempre el cop
de porta, la repressió policial, l’embat polític, la persecució judicial i la detenció i
l’empresonament de persones innocents. Un record i tota la solidaritat, avui, a Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, que han passat la seva vuitena nit a la presó, i diu: - Us volem
a casa, Jordis!
L’encaix amb Catalunya és impossible. Perquè amb la violència exercida els últims
dies Espanya ens ha perdut per sempre. Recorda que aquest no és un caprici ni del
President ni del Parlament. Demana que es deixin de demanar responsabilitats a
Puigdemont i a la majoria de la cambra parlamentària, que entenguin, d’una vegada,
que aquesta és la voluntat de milions de persones, expressada al carrer i a les urnes.
Explica que ahir recordàvem els 40 anys del retorn del President Tarradellas i la
restauració de la Generalitat. Aquella recuperació de les llibertats i la democràcia que
tant ens va costar aconseguir demà ens la volen tornar a usurpar com va fer Franco.
La independència ja no és només una voluntat, és una necessitat. Cal proclamar la
República per donar compliment al mandat democràtic de la majoria dels ciutadans de
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Catalunya, perquè ens ho mereixem, però també en legítima defensa perquè l'estat ha
dit, alt i clar, que ens vol esclafar.
Acaba dient que ho farem amb la força de la gent al costat, perquè aquest moviment
va començar per la voluntat popular i acabarà amb la ciutadania al costat de les
institucions, en defensa de la democràcia, la llibertat i la República.
Demana el vot favorable a la moció.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de la
CUP, senyor Jordi Garcés Casas.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, diu que
l’esmena que ha presentat la CUP ha estat recolzada tant pels Grups Municipals del
govern com de l’oposició.
Tot seguit passa a llegir el nou punt que es proposa afegir a la moció, i que diu:
“Emplacem la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política i
a organitzar-se, al costat de les institucions i entitats del país, per fer front, de manera
pacífica i cívica, a l'aplicació de l'article 155.”
Explica que els motius que van portar la CUP a presentar aquesta esmena és que
entenen que el poble és el motor i és qui amb la seva perseverança des del dia 1
d’octubre, però també des de molts anys abans, ens ha portat fins on estem.
Recorda que a dos dies de l’aplicació definitiva del cop d’estat, des de la CUP creuen
necessari afegir aquest punt perquè, ara més que mai, caldrà la mobilització al carrer
per afrontar un embat, que hauria de ser el definitiu.
Tal i com ha dit el senyor Marc Aloy, tenim una doble legitimitat de majoria absoluta, la
que ens va donar el mandat democràtic del 27 de setembre i posteriorment el
Referèndum de l’1 d’octubre, i per això l’única sortida possible és aixecar la suspensió
de la declaració d’independència, i posar en marxa l’acord primer de la moció, aplicar
la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica.
Des de la CUP entenen que qualsevol altra sortida que no sigui aquesta significaria
enterrar el projecte independentista i, amb ell, la voluntat de la majoria de la població
que viu al nostre país.
Com ha dit, estem a les portes d’un cop d’estat perpetrat des del PP, amb la
complicitat del PSC-PSOE, i esperonat pels feixistes de Ciudadanos.
Prossegueix dient que abans de donar resposta a l’esmena de substitució presentada
pel Grup Municipal del PSC voldrien escoltar la seva defensa i de l’esperat diàleg, però
avancen que des de la CUP ja no veuen un diàleg possible, ja que el PP ha deixat clar
8
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que no hi ha marxa enrere en l’aplicació de l’article 155, i que per molt que es
convoquessin eleccions o passés el que passés en aquest país, ells aplicarien el 155.
O es declara la independència i s’afronta aquest conflicte de República a Estat, o
serem destruïts com a poble. Declaració d’Independència i a partir d’aquí que comenci
la mediació.
Repeteix que no hi ha més sortida. Unes suposades eleccions després de l’1 d’octubre
no tenen cap mena de sentit. Va ser el Referèndum qui va donar la legitimitat a aquest
poble per tirar endavant el mandat que va sorgir de les eleccions del 27 de setembre.
Tot seguit s’avança al que puguin dir els regidors de Ciudadanos o del PSC respecte
al trencament de la societat catalana, quan aquí l’únic intent de trencament i divisió de
la societat catalana va ser a partir de la violència perpetrada el primer d’octubre.
Abans d’això, no hi havia violència al carrer, no hi havia incidents entre
independentistes i no independentistes, i no cal enganyar-se, ja que això s’ha vist en
aquest ple quan Ciudadanos treia pit presentant mocions espanyolistes i després
d’alguna discussió política en aquest ple sortien d’aquí com si no passés res. No hi
havia un conflicte al carrer, l’única violència que hi ha hagut és la que ha exercit l’estat
espanyol cap al nostre poble a partir de l’1 d’octubre, amb la violència policial i amb els
milers de policies portats de l’estat, que han repartit i han cridat “A por ellos”, amb
l’objectiu de destruir-nos com a poble. I altres formes de violència, com l’ofec econòmic
cap el teixit associatiu, amb els deu milions intervinguts de les entitats socials, o la
detenció dels Jordis.
Per acabar diu que esperaran que el PSC defensi la seva esmena i ja rebatran els
seus arguments.

L’alcalde informa que en relació amb l’esmena presentada pels Grups Municipals de
la CUP, CDC, ERC, DM i del regidor Miquel Davins Pey, s’ha de fer constar una
esmena in voce al primer paràgraf, en el sentit que on diu: “–Afegir un nou punt, entre
els punts 4 i 5 de la moció, que digui:...”, ha de dir: “–Afegir un nou punt, entre els
punts 3 i 4 de la moció, que digui:...”

Tot seguit dóna la paraula al representant del Grup Municipal de Democràcia
Municipal, senyor José Antonio Sierra Grande.
El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
manifesta que des del seu Grup volen manifestar en primer lloc la consternació per
l’agressivitat i la urgència desmesurada, tant en els procediments com en les accions
dutes a terme pel Govern de l’estat, així com l’actitud despòtica que ha desplegat amb
les seves indicacions la prefectura d’aquest estat.
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Condemnen l’agressió cap a les llibertats col·lectives i individuals que formen part
indissociable de la realitat del nostre poble.
Remarca que l’amenaça ja és en si una agressió, una violenta mostra del procés de
deshumanització en què el Govern de l’estat ha embolcallat les seves accions. Parlen
de recuperar l’autonomia, de posar seny, de restablir l’ordre, com si Catalunya fos un
objecte espatllat o un vagó de tren fora de la via.
Catalunya és un poble que ja va votar i la paraula d’aquest poble es va pronunciar amb
la veu de més de dos milions de persones.
El Grup Municipal de Democràcia Municipal vol posar de relleu, pels qui encara no
s’hagin adonat, que precisament amb l’aplicació de l’article 155 pretenen negar
l’innegable, la nostra realitat nacional. La del Govern de l’estat -pel que sembla-, és
únicament la que resta escrita en la Constitució de 1978 i en l’herència monàrquica
que ens ha tingut atrapats en un bucle infinit de reis, reines i princeses, posades en
aquest país pel mateix terror que va eliminar, amb foc i acarnissament, l’últim bri de
romanticisme a Europa.
Es pregunta: Per què tornem a viure amenaces, on podríem haver trobat una solució?
Segons Rousseau: El poder que prové de la mort dels pobles és sens dubte el més
gran, però és precari i condicional i mai es contentaran amb ells els prínceps. Els
millors reis poden ser dolents si els plau, sense deixar de ser els amos. El seu interès
personal requereix, en primer lloc, que el poble sigui feble, miserable i que no se li
pugui resistir.
Així doncs, ens volen sotmesos i humiliats, però ens trobaran tossudament alçats com
ahir, com avui, com demà, com sempre, en defensa de les nostres llibertats i les
nostres institucions.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal del
PSC, senyor Felip González Martín, perquè defensi l’esmena de substitució
presentada i per al torn d’intervenció.
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, inicia la
seva intervenció amb una cita: “Ni la Generalitat ni el poble de Catalunya estan en
condicions de fer viable la Independència”, com va dir l’exconseller Andreu Mas-Colell
ahir a RAC1, i també va definir la DUI com un acte simbòlic que frustrarà a molta gent.
Tot seguit cita Ferran Rodés, president del diari ARA, que poc després de l’1
d’octubre, al seu propi diari, va dir textualment: “L’independentisme arrossega un error:
des del setembre del 2015 creu que té una majoria social en vots, quan la té només al
Parlament. El referèndum és insuficient per ser homologat a nivell internacional. Fer
ara la DUI o canviar el marc legal li restaria al president autoritat moral davant
d’Europa.”
10
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Remarca que es tracta de dues cites des de l’independentisme, però que vénen a dir
el mateix que els socialistes diuen des de fa anys, i que volen que serveixin per
argumentar l’esmena presentada.
Prossegueix dient que el ple d’avui arriba després de menys d’una setmana en què es
debatés el que avui es debat i no és la seva intenció insistir en arguments i en
divergències que estan molt lluny de poder convergir.
Recorda que el punt primer de l’esmena de substitució que el GMPSC presenta diu:
“Expressem el nostre rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i a les
mesures que se’n derivin...”. Això és el que votarà el PSC de Manresa.
Prega als periodistes que tinguin en consideració afegir en els seus titulars aquest
rebuig del PSC, malgrat que no voti la proposició.
El GMPSC vol deixar clar, com s’ha vist en les dues cites a què ha fet esment, que la
millor manera d’exposar-les era escrivint-les, i davant la situació extraordinària en què
ens trobem creu que una DUI, demà o demà passat, també ens pot dur al desastre.
Afegeix que no argumentarà gaire més ja que, com li ho van recordar fa uns dies, això
ja ho fan millor els seus companys diputats i diputades. Ni 155, ni DUI, encara que
aquesta posició plasmada a l’esmena de substitució els faci quedar en minoria una
altra vegada.
El Grup Municipal del PSC insisteix en el rebuig a les mesures policials, i s’adreça a la
senyora Caus per dir-li que ho van fer el mateix dia 1 d’octubre; el rebuig a les
mesures judicials, en contra de la presó incondicional injustificada per a Sánchez i
Cuixart, també en el ple de dijous passat, i avança que si finalment s’aplica l’article 155
ho continuaran fent.
També continuaran fent el rebuig si les institucions se situen fora de la llei, cosa que
no conduirà a res de bo. Es manifestaran novament a favor del diàleg, però no només
del diàleg entre els governs d’Espanya i de Catalunya, sinó d’un diàleg que congeli
totes les condicions prèvies i serveixi per asseure’s a parlar sense apriorismes per part
de ningú.
El problema de Catalunya és polític i té la seva causa en la manca de bona política per
part de tots, però si algun dia es troba una solució, serà una solució basada en la
política, en el diàleg, en la negociació i en l’acord que intenti refer la convivència.
Conclou dient que sembla que el PSC, que no governa ni a la Moncloa, ni a la Plaça
de Sant Jaume, ni és fiscal, ni jutge, ni té un sol titular del Tribunal Constitucional, és el
principal enemic a batre, creu que són els danys col·laterals que han de suportar els
qui defensen el diàleg per sempre. Ho assumeixen, no és victimisme -li diu al senyor
Garcés-, és la constatació de la realitat.
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És cert que s’estan perdent companys i companyes del PSC, pèrdues i baixes
doloroses per culpa del procés, segons la senyora Caus s’està produint una crisi
interna, cosa que comprenen donada l’alta pressió.
S’adreça al senyor Marc Aloy per dir-li que no els cal manifestar-se davant de Ferraz,
ja que el primer secretari ja està fent tot el que pot, i més, per evitar l’inevitable en tots
els fronts, també en el del PSOE.
Accepten el fet de tenir baixes i crisi interna, però també és cert que s’estan produint
algunes altes, dues en pocs dies a Manresa.
Tothom en aquest embat ha tingut baixes i creu que res serà com era abans i
probablement no ho serà mai més. Com el fet que un president de la Generalitat, que
ho era un dissabte, i el dilluns següent era algú, que independentistes que signen la
moció d’avui, van considerar que havia de passar a la paperera de la història i és el
que li va passar a Convergència.
A Esquerra Republicana també li va passar amb altres dirigents i personatges com el
jutge Santi Vidal, que de passar a ser l’heroi i redactor de la futura Constitució
Catalana va dimitir en un no res.
Parlant de dimissions, recorda que també va passar a Manresa, on un cap de llista
d’Esquerra va dimitir 35 dies després d’obtenir 7.000 vots en les eleccions municipals.
També li va passar a la CUP, i les conseqüències que per a la seva organització va
tenir aquella votació que va acabar en empat de 1.515, i que poc després va acabar
amb la dimissió del president del Grup Parlamentari de la CUP, el senyor Antoni
Baños.
Ja per acabar diu que tots han perdut i el PSC molt, però continuaran per molts atacs i
comentaris que rebin perquè, com deia un vell dirigent socialista, el PSC esdevé
l’adversari a batre pels uns i pels altres; el PSC és l’últim pont que queda i per això el
volen destruir, i per molt que ho vulguin alguns no ho aconseguiran.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de
Ciutadans, senyor Andrés Rojo Hernández.
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, diu que el
seu Grup considera que s’ha d’aplicar la Constitució per canviar el Govern a
Catalunya, restituir la democràcia i l’Estatut, i retornar la veu als catalans. Que es facin
unes eleccions on es voti en llibertat, en igualtat de condicions i on s’esculli un govern
que pensi en tots els catalans.
Prossegueix dient que l’aplicació de la Carta magna defensa tots els ciutadans davant
d’un govern en rebel·lia que pretén saltar-se les lleis, i aquest és el motiu que
Ciutadans aposti per les eleccions.
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Recorda que la Constitució preveu un únic supòsit de control extraordinari del govern
sobre les Comunitats Autònomes per assegurar el compliment de les obligacions que
imposen les lleis o evitar que la seva actuació atempti greument contra els interessos
generals d’Espanya.
Diu que és cert que aquest article és extremadament genèric, ja que no concreta
exactament les mesures que el govern pugui adoptar. No obstant això, les mesures
adoptades pel president del Govern de la nació han estat consensuades per les tres
formacions constitucionalistes, per experts i juristes, per això el seu partit respecta i
dóna suport a la decisió presa pel govern.
Recorda la vulneració dels drets dels parlamentaris en els plens que es van portar a
terme per aprovar la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat jurídica.
Considera que el Govern hauria de tornar a la legalitat i evitar l’aplicació de l’article
155. Encara s’és a temps d’evitar-ho i es troba a les mans del President Puigdemont.
Vol destacar que les mesures adoptades per l’aplicació del 155 en cap cas suspèn
l’autonomia i creuen en el diàleg de forma sincera i sense línies vermelles. Recorda
que tampoc té el suport de tots els catalans, cosa que amb les eleccions es podrà
veure realment quin és.
Pel que fa a l’esmena de substitució presentada pel PSC no la votaran a favor perquè
no entenen per què expressen el seu rebuig a l’aplicació de l’article 155 quan el seu
partit ha donat suport i ha consensuat les accions preses pel govern, considera que
s’ha de ser coherent amb les actuacions.

A continuació l’alcalde dóna pas a la segona ronda d’intervencions. En primer
lloc dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, representant del Grup
Municipal d’ERC.

El senyor Marc Aloy Guàrdia, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que
intentarà respondre a algunes de les afirmacions que s’han dit.
En primer lloc diu que va passar al ple passat quan el PSC arribava amb aires de
victimisme, i els diu que no són l’enemic a batre, simplement no entenen que un partit
que va lluitar tant per la recuperació de les llibertats i de la democràcia d’aquest país
ara faci el joc a un partit que està actuant com a l’època franquista.
Són conscients que es troben davant un xoc de legitimitats, però les llibertats i els
drets socials sempre s’han assolit contravenint les lleis establertes i no per això no han
estat legítimes.
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Considera que tenim legitimitat per fer-ho, la legitimitat d’un milió nou-cents setantados mil ciutadans que van donar suport a les eleccions del 27 de setembre per fer el
que s’està fent. La resposta afirmativa de dos milions quaranta-quatre mil ciutadans
que van votar Si a constituir Catalunya com un estat independent en forma de
República, el passat 1 d’octubre.
Dos milions de ciutadans que són molt més que el milió sis-cents mil ciutadans que
van votar les forces espanyolistes, o constitucionalistes, o unionistes de Ciutadans, PP
i PSC, i ,fins i tot, si afegíssim Catalunya Sí que es Pot, que reiteradament han dit que
no volen que se sumin al bloc unionista, malgrat tot, sumant aquests votants s’estaria
parlant d’un milió nou-cents mil, per tant tenim la legitimitat per fer-ho ja que sumen
molts més que els que sumen el bloc constitucionalista.
Prossegueix dient que cal una solució política, però ells com a partit independentista
des de l’any 31 van donar suport a un Estatut per fer una reforma federal perquè els hi
van demanar l’any 2005. Perquè es van creure les paraules del president del Govern
espanyol quan va dir que aprovaria la reforma de l’Estatut que aprovés el Parlament
de Catalunya, una reforma aprovada per una àmplia majoria de la cambra. I aquesta
reforma de l’Estatut va ser tombada primer pel PSOE, després pel PP, recorreguda al
Tribunal Constitucional, recollint firmes contra l’odi, contra Catalunya pel PP a tot
l’estat espanyol i finalment tombada pel Constitucional.
Des de l’any 2010 són milions i milions les persones que han sortit al carrer, a les
manifestacions del 12,13,14,15,16 i del 17, i pregunta quina ha estat la proposta
política que han posat sobre la taula?. Cap, no han estès mai la mà al diàleg.
S’adreça als representants del PSC per dir-los per què volen que es facin eleccions si
ja s’han fet i el mandat va ser clar i és legítim. Creu que volen que es facin eleccions
perquè no estan d’acord amb l’actual majoria parlamentària. Demana quina garantia
podran tenir si es tornen a fer eleccions i surt majoria al Parlament?. Considera que
cap garantia, perquè no han complert cap de les promeses que han posat sobre la
taula, i n’estan farts.
Remarca que van decidir tirar endavant un programa electoral clar i concís que va
rebre una majoria dels vots, la majoria de la Cambra i van fer allò que van dir que es
faria, el Referèndum. Un Referèndum perquè la gent es pogués expressar, perquè ha
estat impossible pactar un referèndum legal i acordat amb l’Estat espanyol. I aquest
Referèndum va donar un mandat democràtic clar i s’està portant a terme.
No cal obviar altres coses que ha deixat clares el PP, l’aplicació de l’article 155 no
s’aturarà ni amb la convocatòria d’unes eleccions. I torna a preguntar per què convocar
unes eleccions si l’article 155 s’aplicarà i per tant suspendrà l’autonomia?.
Aquest article 155 també pretén limitar el dret de manifestació, com ja han avançat
portaveus del Partit Popular.

14

Acta de la sessió plenària extraordinària i urgent núm. 12 de 25 d’octubre de 2017

Pregunta també què faran quan hagin convocat unes eleccions, amb un president que
no se sap qui serà, però no serà designat pel poble. Suspendre els partits
independentistes perquè no puguin concórrer a aquestes eleccions?. D’aquesta
manera sí que les guanyaran i això va passar al País Basc, com il·legalitzaven un partit
polític que, juntament amb el PNB, podia donar una majoria independentista al
Parlament d’Euskadi, per tant no hi ha cap garantia que d’aquí uns dies els il·legalitzin
a ells mateixos.
Per acabar, diu que el PSOE s’ha allitat amb la bèstia, i allitar-se amb una bèstia hi ha
el perill que se’ls mengi. No estan d’acord amb les mesures adoptades, com han
manifestat, i entenen que és així, però qui juga amb foc es crema i en aquest cas els
senyors del PSOE s’han cremat.
Des d’Esquerra tenen clar el que han de fer i seguiran endavant donant ple suport al
Parlament i al President de la Generalitat.

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP, senyor Jordi
Garcés Casas.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, s’adreça
al senyor Felip González per dir-li que no són l’enemic a batre, ja que si se’ls interpel·la
des de fa molt temps és perquè entenen que encara estan a temps de rectificar.
Consideren que són a temps de rectificar perquè saben que un cop es materialitzi la
independència i s’obri un procés constituent, el PSC hi tindrà moltes coses a dir,
perquè aquest país es construirà entre totes i tots.
Interpel·len al PSC i no ho fan a uns altres, que és com donar-se cops contra les
parets. Uns altres que han demostrat que són feixistes. Si interpel·len al PSC és
perquè consideren que encara hi són a temps per sumar-se al bloc democràtic i aquest
país compta amb ells per construir el futur d’aquest país.
Diu que li sap greu que parlin d’unilateralitat, menyspreant els més de dos milions de
votants que van votar pel referèndum, i ho consideren una falta de respecte.
Diu que no hi ha unilateralitat, el referèndum es va fer per saber si volíem seguir
formant part o ens volíem emancipar de l’Estat espanyol.
Respecte a la moció presentada pel PSC li sap greu la lectura que se’n pugui fer a
posteriori.
Conclou dient que ahir a la sessió del ple d’Argentona, el PSC d’aquest poble va dir
públicament, després que es presentés aquesta moció, que la CUP, Esquerra
Republicana de Catalunya i Tots per Argentona voten a favor del 155 i en contra del
diàleg amb la moció alternativa presentada pel PSC Argentona.
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Repeteix que li sap greu que hi puguin haver PSCs que públicament diguin aquestes
coses. Tot seguit llegeix la resposta de l’alcalde de la CUP d’Argentona: - guerra és
pau, la víctima és culpable i els independentistes a favor del 155, no hi ha vergonya-.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal del PSC,
senyor Felip González Martín.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que el PSOE és el PSOE, el PSC és el PSC, i el PSC de Manresa és el PSC de
Manresa. Diu que no hi ha posicions monolítiques enlloc, ni en cap partit, i a vegades
el PSC de Manresa va per lliure com ha fet l’alcalde de Gimenells.
Diu que tots tenen coherències i incoherències, i li diu al senyor Andrés Rojo que
gràcies a la seva incoherència la sala l’ha aplaudit.
Afegeix que respecta moltíssim els dos milions de persones, però també és cert que
des de l’any 2012 no s’ha mogut gaire més i això no és majoria, és una minoria molt
majoritària.
Creu que quan es parla de la DUI, es parla de declaració unilateral d’independència
entre dues institucions.
Recorda quan Esquerra Republicana i el PDeCAT, juntament amb Pablo Iglesias de
Podemos, van tenir l’opció de canviar Mariano Rajoy per investir Pedro Sánchez a la
Moncloa, hagués estat un problema pel PSC de Manresa, ja que el PSOE és Estat
espanyol i mai estarà a favor de la secessió de Catalunya.
Si alguna cosa ha canviat la política és que ara el PSC té un líder que guia, que
treballa, però després gairebé voten tant com a les assemblees de la CUP, fent
primàries, consultes i ha trobat a faltar una consulta sobre aquest tema a la militància.
No té clar què hagués sortit, però tal com estan les coses ha estat impossible
d’organitzar.
Referent als estranys companys de llit, recorda que aquesta frase pertany a Churchill –
que ja la va copiar a algú altre-, però això passa a tots. Molts no es podien imaginar
que el bloc monolític sobiranista d’aquest ple fos tan transversal com a ells no se’ls
deixa ser.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de
substitució presentada pel Grup Municipal del PSC a la moció dels Grups
Municipals de CDC, ERC, CUP, DM, i el regidor Miquel Davins Pey, i el Ple la
rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMPSC) i 22 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC,
3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey).
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena dels Grups Municipals de la CUP, CDC, ERC,
DM i del regidor Miquel Davins Pey, a la moció dels Grups Municipals de CDC,
ERC, CUP, DM i del regidor Miquel Davins Pey, amb l’esmena in voce
incorporada, en el sentit de canviar al primer paràgraf del text on diu: –Afegir un
nou punt, entre els punts 4 i 5 de la moció…; ha de dir: –Afegir un nou punt, entre els
punts 3 i 4 de la moció, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7
GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 2 vots negatius (2
GMC’s), i 3 abstencions (3 GMPSC).

L’alcalde sotmet a votació la moció dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP,
DM i del regidor Miquel Davins Pey, amb l’esmena incorporada, Per aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8
GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 2 vots
negatius (2 GMC’s) i 3 abstencions (3 GMPSC), i, per tant, es declara acordat el
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 de Manresa
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.
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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. Emplacem la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i
política i a organitzar-se, al costat de les institucions i entitats del país, per fer front, de
manera pacífica i cívica, a l'aplicació de l'article 155.
Cinquè. 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.”
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari
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Vist i plau
L’alcalde,
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