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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA P EL PLE DE L' AJUNTAMENT 
EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017  
 
 
Vacarisses, 23 d’octubre de 2017, essent les 18:45 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària urgent els components del Consell 
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment a l’assumpte comprès a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix  
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde   
 
 
Regidors  
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez i López, 2ª  tinent d’alcalde 
Clara Fuster i Ramon 3ª  tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos i López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Anna Maria Singla i Sangrà 
Martí Llorens i Morraja 
Pedro Roque Serna i González 
Juan Pablo Garrido i Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusa la seva absència Josep Maria Gibert i Castellet. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA  
 
1.1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  
 
 
Per Decret de l’alcaldia núm. 311/2017, de 23 d’octubre, s’ha resolt convocar el Ple Municipal, en 
sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia d’avui,  urgència que ve motivada per la necessitat 
de resoldre prèviament a la celebració del Plenari del Parlament de Catalunya, previst per dijous 
dia 26 d’octubre de 2017. 
 
En virtut del que disposa l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, cal 
apreciar la urgència convocatòria. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que per començar cal votar la urgència de la sessió. 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups municipals.  
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 
A FAVOR  x x x x x 
EN CONTRA      
ABSTENCIONS         

 
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA,  PER ATURAR LA SUSPE NSIÓ 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.  
 
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,  proposo al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses l’adopció dels següent 

 
ACORD 

 
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 
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l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que la proposta l’ha adreçat l’A.M.I. i l’A.C.M als ajuntaments per tal que 
s’aprovi abans de dijous. Afegeix que el Sr. Gibert ha excusat la seva absència i que ara s’excusa 
ell per haver convocat el ple d’aquesta manera, però que li semblava que fent coincidir el ple amb 
la Junta de Portaveus seria millor. 
A continuació llegeix la proposta. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que MOVEM Vacarisses esta d’acord amb l’exposició de 
motius, però respecte els acords no poden donar suport al primer punt, encara que sí a la resta, 
per tant la seva postura serà d’abstenció. Segueix dient que la seva coalició al Parlament, 
Catalunya Sí que es Pot, es va abstenir en aquesta llei, i ara ells per mandat polític també ho fan 
així. Reitera que en tota la resta de punts estarien d’acord. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que pràcticament podrien signar el que ha dit la Sra. Fuster, però vol 
afegir que ells hi votarien a favor si enlloc de posar “fer efectiu el mandat popular del passat 1 
d'Octubre”, posés “ el mandat popular de les eleccions del 27 de setembre de 2015”. 
 
 
El Sr. Alcalde reitera el mateix que ha comentat amb la Sra. Fuster, es tracta d’una moció tipus 
que ve de l’A.M.I. i l’A.C.M. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que estan en la mateixa línia del que s’ha dit, doncs per 
descomptat no crec que hi hagi ningú a Catalunya que vulgui el 155, doncs és una bestiesa i una 
barbaritat política i jurídica, es miri com es miri. Afegeix que els socialistes diuen no al 155, però 
també diuen no a la DUI, doncs el que voldrien és arribar a una solució factible que deixi de posar 
en crisi al país, la vida política, econòmica, la social i la cohesió, que és el més greu que ens està 
passant. Insisteix a dir que el que els sap greu d’aquest tipus de mocions és que els podrien servir 
per donar un missatge conjunt de totes les forces polítiques de Catalunya en contra del 155, i el 
que sempre mostren son les diferències, doncs aquest punt primer és el que impedeix que tots 
haguessin votat a favor la moció. Per tant, lamenten que sempre mostrin el que els divideix i no el 
que els uneix. Per acabar diu que ells també s’abstindran.  
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui reitera el suport total a la proposta i , adreçant-se a les regidores del 
PSC,  diu que sí que podrien haver anar a una des del principi a l’hora de convocar un referèndum,  
doncs pensen que era la solució més fàcil per Catalunya, que els catalans i catalanes poguessin 
decidir el seu futur, doncs a les democràcies occidentals i avançades la gent decideix el seu futur. 
Afegeix que hi ha un parell de coses bàsiques, les eleccions del 27 que donen una majoria 
absoluta a favor de la independència i , per tant , s’ha de respectar el que vota la gent, i la segona 
el mandat que surt del referèndum de l’1 d’octubre, on més de dos milions de persones novament 
voten a favor de la independència. Per acabar diu que aquesta és la realitat i que per tant el punt 
de trobada era el referèndum. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui demana al Sr. Alcalde si no hi ha cap possibilitat de canviar el 
que ha demanat el Sr. Serna, tractant-se d’una proposta d’Alcaldia. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’una proposta tipus, que els ve donada així, i que es diu proposta 
de l’Alcaldia per una qüestió tècnica. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat. 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 
A FAVOR   x   x 
EN CONTRA      
ABSTENCIONS       x  x x  

 
 
 
 
Essent les divuit hores i cinquanta set minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


