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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Vacarisses, a 29 de setembre de 2020, essent les 14:38 hores  del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt 
per Decret de l’Alcaldia núm. 293/2020, de 29 setembre,  i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió extraordinària urgent del 
Consell Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes 
compresos a l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors  i senyores 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
 
Excusen la seva absència Maria Clara Fuster Ramón, Concepción Miranda Lora 
i Estefanía Muñoz Ramírez. 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 
 
 

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. 293/2020, de 29 de setembre, s’ha resolt convocar el Ple 
Municipal, en sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia d’avui 29 de setembre de 2020, per 
a sotmetre a aprovació pel Ple de la Corporació, la Proposta de l’alcaldia DE REBUIG A LA 
DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, i volem fer palès el rebuig a la sentència conjuntament amb 
la resta d'ajuntaments  
 
Motivada la urgència, 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 sotmetre a ratificació la convocatòria. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM 

D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
 
L’Ajuntament de Vacarisses rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després 
d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i se situa per damunt de la democràcia. 
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que 
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-
nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  
 

A C O R D  
 
MANIFESTAR que: 
 

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que 
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest 
ordre social. 

 
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les 

persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets 
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. 

 
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra 

llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat 
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc 
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell 
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i 
s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al 
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat 
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat 
per defensar, de forma legítima, la República Catalana. 

 
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a 

l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici 
dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia 
que respecti la separació de poders. 

 
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 

president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i 
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de 
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total 
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per 
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat 
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació. 

 
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, 

escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem 
créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la 
nostra màxima prioritat serà preservar-la. 
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7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de 
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el 
suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de 
novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està 
emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la 
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la 
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions. 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde agraeix l’assistència dels regidors i explica que es tracta d’una moció que els ha 
arribat a través de l’AMI i que va en el mateix sentit de les entitats municipalistes, en que es 
demana que els ajuntaments es pronunciïn en contra de la sentencia del Tribunal Suprem que 
condemna al President Torra a una inhabilitació per posar una pancarta al balcó de la 
Generalitat. 
Vol recordar que ahir també van inhabilitar al “pallasso”, com li agrada que li diguin, en 
Pesarrodona, ex regidor de Sant Joan de Vilatorrada. 
Comenta que la regidora de Ciutadans ha manifestat que no volia participar en aquest ple i les 
altres dues regidores no presents no han pogut assistir per diferents motius.  
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que estan enfadats i cansats per la mena d’atropellament 
dels partits independentistes a l’hora de posar en marxa un ple extraordinari com aquest. Diu 
que suposa que per l’equip de govern es molt important aquest ple extraordinari, però pensa 
que de extraordinari no te res i que es podia fer qualsevol dia. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui s’acull al dit pel Sr. Serna en quan a que s’ha convocat el ple d’una 
manera precipitada, cosa que ha provocat que algun regidor de l’oposició no hi pugui participar 
i diu que es podia haver convocat amb mes marge de temps. 
Comenta que es convoca un ple extraordinari en que s’ha presentat com a moció d’ERC, cosa 
que li ha sorprès i que no veu correcta,  i es podia haver donat la possibilitat d’estar als que 
volguessin estar, cosa que no s’ha fet. 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’una errada i que s’hauria de presentar com a moció de 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que es sentirien mes còmodes si es canvies per una proposta de l’ajuntament, 
i no de cap partit polític, ja que sinó sembla que es una moció partidista, quan no hauria de ser 
així. . 
 
El Sr. Alcalde contesta que està totalment d’acord i que es tracta d’una errada al haver-se fet 
tant ràpid, i el secretari diu que es considerarà com a proposta de l’alcaldia, a la qual cosa 
mostren la seva conformitat. 
 
El Sr. Gibert continua la seva intervenció dient que aquesta sentencia es injusta i fora de lloc, i 
que segons els experts no es tracta d’un delicte i, per tant, no s’hauria d’haver inhabilitat al 
nostre president, màxim representant i autoritat del nostre país. Diu que entén que es un abús i 
que estan d’acord amb termes generals amb el contingut de la moció i que no es pot inhabilitar 
al president d’un país per penjar una pancarta. Diu que el seu partit defensarà sempre la 
democràcia i la llibertat d’expressió, cosa que no poden acceptar. 
Per tot això, i al considerar del tot injusta, inadequada i fora de joc la sentència i que el 
president Torra no es mereix aquesta situació, votaran a favor de la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui , adreçant-se al Sr. Serna li diu que es tracta del president de 
Catalunya i que les entitats municipalistes ens demanen que es faci amb la màxima celeritat 
possible, i d’aquí el haver-ho convocat amb tant poc marge de temps. 
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Sotmesa a votació s’aprova amb els següents vots: 
 

 

    V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR     X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS    X   

 
 
Essent les dotze hores i quaranta vuit minuts el senyor alcalde - president dona 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 
 
 
 
 


