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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de novembre de 2017, a les 19.30 h, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde Xavier González Alemany, i assistits 
per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors  
Francisco Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 
Josep M. Llop Rigol, Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Enric 
Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 
 
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació 
de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i 
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple que consta a l’expedient. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 

 

1.- Aprovació de l’acta del Ple ordinari del dia 7 de setembre de 2017 

2.- Donar compte del decret 515/2017 

3.- Modificació del pressupost número 6/2017 

4.- Calendari de plens del 2018 

5.- Cessió definitiva CAP 

6.- Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i d’Òmnium Cultural, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart 

7.- Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya 

8.- Moció per la llibertat de les preses i presos polítics 

9.- Moció PSC, ple de 25 d’octubre de 2017 

10.- Moció PSC, ple de 3 de novembre de 2017 

11.- Precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del dia 7 de setembre de 2017 
 
 
Votació: 10 vots a favor per part de PDeCAT, la LPS i PSC i 1 vot en contra per part d’ERC. 
 
2. Donar compte del decret 515/2017 
 

“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 515/2017, DE CONTRACTACIÓ DE LA 
Sra. KATY GLORIA ÁLVAREZ BÉGUIN COM A AUXILIAR DE LA LLAR 

Es dona compte al Ple del Decret 515/2017 de 23 d’octubre, i que es transcriu a continuació:  
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“PROCEDIMENT 

Codi:1.111.17 

Denominació: Expedient personal Katy Gloria Álvarez Béguin. Contractació laboral com a auxiliar 

de la llar. 
 

MOTIVACIÓ 

 
El dia 5 d’octubre de 2017, el Consell Comarcal ha aprovat sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya la subvenció del programa “Treball i Formació”, convocatòria TSF/2162/2017, en la qual 
està inclosa la demanda de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, concretament  en el projecte de 
suport als serveis socials municipals amb la contractació de dues dones durant un termini de 12 
mesos per fer les tasques d’Auxiliar de la llar.   
 
En data 23 d’octubre de 2017 la treballadora social Mònica Abarca Hernández emet informe sobre la 
necessitat de cobrir de forma immediata les diferents demandes dels usuaris de serveis socials quant 
a treballs de la llar. 
 
La Sra. Katy Gloria Álvarez Béguin ha estat treballant en aquest ajuntament com a auxiliar de la llar 
des del dia 7 d’octubre de 2016 al 6 de setembre de 2017, després de passar un procés de selecció, i 
ha mostrat la seva disposició a treballar de forma temporal fins que s’incorporin les auxiliars de la llar 
contractades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, o, si és el cas, fins a la denegació de la 
sol·licitud de subvenció per part del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
  

DISPOSICIÓ 

 
L’alcalde resol: 
 
Primer.- Contractar laboralment Katy Gloria Álvarez Béguin, amb DNI 20582691Z, com a auxiliar de la 
llar, en els següents termes: 
  
- Denominació: auxiliar de la llar 
- Àrea: Serveis Personals 
- Naturalesa: personal laboral 
- Contracte: Obra i serveis per dur a terme el Programa local de suport a les polítiques socials 

“Servei d’Auxiliar de la llar”  
- Jornada: completa, 37,5 hores setmanals. 
- Salari brut mensual: 1.010 € bruts mensuals 
- Data inici contracte: 30/10/2017 
- Data finalització contracte: la d’incorporació de les auxiliars de la llar contractades directament pel 

Consell Comarcal del Baix Llobregat que prestaran els seus serveis en aquest Ajuntament, o, si 
és el cas, fins a la denegació de la sol·licitud de subvenció per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
  

 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’àrea de RRHH de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’edictes del web municipal. 
 
Quart.- Establir que, a efectes de la Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència i accés a la 
informació pública, cal donar publicitat a la següent informació: 
 
- Nom de la treballadora: Katy Gloria Álvarez Béguin 
- NIF: 20582691Z 
- Tipus de contracte: Obra i Servei per dur a terme el Programa local de suport a les polítiques 

socials “Servei d’Auxiliar de la llar”  
- Data inici contracte: 30/10/2017 
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- Retribucions: 1.010 € bruts mensuals. 
 
Cinquè.- Informar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona 
en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret”  

 
Es dona per assabentat. 
 
3. Modificació del pressupost número 6/2017 
 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2017 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’ajuntament s’ha de tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant transferències de crèdit i 
majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 
34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions 
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria 
simple. 

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció número 25/2017 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6/2017, que inclou les següents 
modificacions: 

Modificació pressupost de 2017       

     

1.Modificacions del pressupost de despeses      6.041,66 

     

     

Aplicació Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

modificació 
Consignació 

definitiva 

231/131.00 Laboral temporal 86.208,94 -38.455,04 47.753,90 

922/160.00 Seguretat Social 381.078,32 -20.563,30 360.515,02 
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920/226.00 Diverses 6.000,00 65.000,00 71.000,00 

165/221.15 Enllumenat públic 50.000,00 -12.000,00 38.000,00 

130/633.02 Millora dependències municipals (*) 0,00 7.300,00 7.300,00 

943/466.01 Transferències Consell Comarcal 0,00 1.005,00 1.005,00 

450/227.07 Estudis i treballs tècnics 19.980,00 850,00 20.830,00 

334/462.00 Conveni Ajuntaments tècnic cultura 0,00 505,00 505,00 

338/226.11 Festes Majors i Culturals 45.000,00 2.400,00 47.400,00 

     
2. Modificacions del pressupost d'ingressos     6.041,66 

     
2.1 Nous o majors ingressos   6.041,66 

 

     

Concepte Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

761.00 Ingressos Diputació de Barcelona 122.700,00 6.041,66 128.741,66 

     
* Projecte de comptabilitat: 2017-2-ALCA-1 

   

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte 
al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les 
partides que s’han indicat” 

 
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC i 5 vots en contra per part de PDeCAT i 
ERC. 
 
4. Calendari de plens del 2018 
 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS 
ORDINÀRIES DE PLE PER A L’EXERCICI 2018 
 
Vist el que disposa l’article 98 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril),  

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Establir que el 2018, el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es 

reunirà en sessió ordinària, convocada a les 19:00, els dies següents:  

1. 12 de gener  

2. 9 de març 

3. 11 de maig 

4. 13 de juliol 

5. 14 de setembre 

6. 9 de novembre 

 

Segon.- Informar d’aquest acord mitjançant la seva publicació al web municipal i al 
taulell d’anuncis municipals.” 
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Votació: 10 vots a favor per part de PDeCAT, la LPS i ERC i 1 vot d’abstenció del PSC. 
 
5. Cessió definitiva CAP 

“PROPOSTA D’ACORD DE CESSIÓ DEFINITIVA DE LA FINCA 2764 DEL 
DISTRICTE HIPOTECARI NÚMERO 1 DE SANT VICENÇ DELS HORTS PER A 
DESTINAR-LA A CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

Codi: Operacions singulars sobre el patrimoni. 
Denominació: Cessió de la finca 2764 del districte hipotecari número 1 de Sant Vicenç dels 
Horts per a destinar-la a Centre d’Atenció Primària de la Palma de Cervelló. 

 
 
MOTIVACIÓ 
 
Exposat al públic durant el període legalment establert (BOP de Barcelona de 31 de maig de 
2017) l’acord del Ple de 12 de maig de cessió de la finca 2764 del districte hipotecari número 
1 de Sant Vicenç dels Horts per destinar-la a centre d’atenció primària de la Palma de 
Cervelló sense que s’hagin presentat al·legacions.   
 

 
ACORDS: 
 
Primer. Cedir gratuïtament el dret de ple domini sobre de la finca 2764 de les inscrites al 
districte hipotecari número 1 de Sant Vicenç dels Horts, segons el volum 1409, llibre 45, foli 
227, i de referència cadastral 37530001DF1835S, inscrita a l’epígraf 1.1.a amb el número 13 
de l’Inventari Municipal de Béns, al Servei Català de la Salut, amb CIF S5800006  i amb 
domicili a la Travessera de les Corts, 131-159 (edifici Olímpia), per destinar-la a la 
construcció i gestió del Centre d’Atenció Primària de la Palma de Cervelló, segons la 
definició que resulta de la legislació sanitària vigent a Catalunya, en els termes següents: 

 
1. De conformitat amb l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals: 

  
1.1. Si la finca cedida no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa de destinar-s’hi, 
revertirà a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló automàticament de ple dret al seu patrimoni; 
en el qual cas, l’ens local cedent tindrà el dret a rebre, si s’escau, els valor dels danys i 
perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  

 
1.2. La posada en funcionament del Centre d’Atenció Primària haurà de produir-se en el 
termini màxim de cinc anys i haurà de mantenir-se en funcionament els trenta anys 
següents. 

 
1.3. Demostrada la no destinació de la finca a l’ús previst, n’hi haurà prou amb l’acta notarial 
de constatació del fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus 
efectes. 

 
2. La implantació del Centre d’Atenció Primària es realitzarà amb plena subjecció a la 
legalitat aplicable, en especial, dels sectors ambiental i urbanístic, i, en tot cas, amb 
compliment del règim urbanístic atribuït a la finca pel Pla d’ordenació urbanística municipal 
de la Palma de Cervelló. 

 
3. Amb la cessió, s’instarà al Registre de la Propietat el canvi en la descripció de la finca, de 
forma que passarà a ser: 
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“Urbana. Terreny patrimonial, destinat a equipament sanitari i pendent d’implantació, situat a 
la plaça Cervantes de la Palma de Cervelló de superfície quatre-cents quaranta metres. 
Limita: entrant, des de la plaça, al fons i a l’esquerra, amb l’avinguda de Catalunya; a la 
dreta, amb l’edifici de l’avinguda de Catalunya, número 115.” 

  
Segon. Declarar que: 

 
1. La finca objecte de la cessió té la condició urbanística de solar, és apta urbanísticament 
per al seu destí com a centre de salut i compta amb abastament d’aigua, evacuació 
d’aigües, subministrament de serveis d’energia elèctrica amb la potència suficient per a 
l’execució de l’obra i el posterior funcionament correcte del centre i el vial que dóna davant 
del solar té pavimentada la calçada i encintades les voreres. 

 
2. L’Ajuntament es compromet a l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu 
destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per a aquest. 

 
3. Tots els impostos i taxes relatius al Centre d’Atenció Primària i a la seva construcció 
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstos al Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a les 
ordenances fiscals municipals. 

 
4. L’alcalde de la Palma de Cervelló, en tant que representant legal de l’Ajuntament, es troba 
facultat per a la signatura de tots els document necessaris per a l’efectivitat del que es 
disposa en aquest acord, conforme a l’article 21.1.b de la Llei reguladora de les bases del 
règim local. 

 
Tercer. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser objecte 
d’impugnació per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, que 
potestativament es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes davant del 
ple i que el legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 

 
Quart. Notificar aquest acte al Servei Català de la Salut, juntament amb els documents 
següents: 

 
1. Certificat de l’acord del ple que la disposa. 

 
2. Els document incorporats a l’expedient en virtut del decret d’incoació. 

 
3. El certificat del secretari interventor a què es refereix l’apartat sisè de l’acord. 

 
Cinquè. Requerir el secretari interventor que, una vegada es produeixi l’acord del ple que 
disposi la cessió, expedeixi un certificat, sobre els extrems de fet següents: 

 
A.- Que s'ha complert la normativa reguladora de les cessions dels béns immobles de les 
entitats locals, especificant en concret: 

 
a) Que la finalitat pública que es pretén assolir amb la cessió gratuïta de domini del terreny no 
es pot realitzar mantenint el domini o establint el condomini de la mateixa. 

 
b) Que el bé patrimonial objecte de cessió figura inscrit en l'inventari de béns de l’Ajuntament 
amb la seva corresponent qualificació jurídica. 
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b) Que l'expedient de cessió ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies, 
sense que s'hagi presentat cap mena d'impugnació o reclamació a l'acord de cessió, i que s'ha 
donat compte del mateix al Departament de Governació de la Generalitat. 

 

B. Que el terreny ofert no estan subjectes a limitacions al domini o servituds públiques de caire 
administratiu que puguin afectar al bé o els béns oferts en donació i que no resultin de la 
certificació registral de càrregues (aèries, d'aigües, radioelèctriques, TV., autopistes, carreteres, 
ferrocarrils, mines, forests, monuments historicoartístics, zones militars, zones naturals de 
regulació especial, etc.) o d'altres motius d’inadequació. 

 
C. Que la cessió no resulta condicionada per cap afectació dimanant de qualsevol tipus de 
contracte o conveni amb terceres persones, tant físiques com jurídiques. 

 
Sisè. Inscriure la cessió a l’Inventari Municipal de Béns.” 
 
Votació: 7 vots a favor per part de la LPS i ERC I PSC i 4 abstencions, corresponents als 
regidors del PDeCAT. 
 
 
6. Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez 

i Jordi Cuixart. 
 
“Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi 

Cuixart 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium 

Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va 

judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar 

una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones 

per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en 

greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de 

lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, 

per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 

persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al 

món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que 

dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat 

de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 

vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 

còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 

dictadura. 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, 

crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. 

Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 

ACORDA 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 

Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en 

tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a 

decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 

Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al 

Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 

 
Votació: 10 vots a favor per part de la PDeCAT, LPS i ERC i l’abstenció per part de PSC. 
 
7. Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya 
 

“MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT  A CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya d’un 

Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d’una 

ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra 

memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i 

ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de 

setge i por. 

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, 

emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien 

és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la 

brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les 

imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. 

Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han 

de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable 

últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 

dos milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial 

menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret 

a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la 

provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex 
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d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els 

votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que 

van fer possible que es pogués votar. 

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot 

continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les 

imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i sobre la taula 

de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur i 

que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al 

compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 

Parlament de Catalunya. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de 

Cervelló proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys 
provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat 
de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat. 

Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels 
cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.  

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència 
d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser 
destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. 

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de 
Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a 
Catalunya i la Subdelegació corresponent.” 

Votació: 10 vots a favor per part de PDeCAT, la LPS i ERC i 1 vot en contra per part de 
PSC. 
 
8. Moció per la llibertat de les preses i presos polítics 

 
“MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS 

 
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per 
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   
 
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim 
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític 
amb 87 anys d’història, i un altre ex-primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la 
detenció de la resta. 
 
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
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declaració prevista per al proper 9 de novembre. 
 
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins 
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N. 
 
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els 
drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni 
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel 
Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. 
 
Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions de 
govern de Catalunya. El compromís d'ERC amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és 
ferm i innegociable.   
 
Per tant, volem prendre els següents acords i si hi ha unanimitat entre totes les forces 
polítiques d'aquest ajuntament, elevar aquesta moció a la categoria de Declaració 
Institucional realitzant les modificacions pertinents 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i 
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 
 
SEGON.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident 
Oriol Junqueras.   
 
TERCER.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE. 
 
QUART.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús 
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que 
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 
 
CINQUÈ.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.  
 
SISÈ.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
 
SETÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al 
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 
Votació: 10 vots a favor per part de PDeCAT, la LPS i ERC i 1 vot en contra per part de 
PSC. 
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9. Moció PSC, ple de 25 d’octubre de 2017 

 
“MOCIÓ DEL PSC AMB RELACIÓ A LES ASSISTÈNCIES AL PLE DEL DIA 25 
D’OCTUBRE DE 2017 

 

El PSC proposa el següent: 
 
Únic.- Que el ple referenciat no generi dret a assistències.” 

Votació: Aprovada per unanimitat. 
 
 
10. Moció PSC, ple de 3 de novembre de 2017 

 
“MOCIÓ DEL PSC AMB RELACIÓ A LES ASSISTÈNCIES AL PLE DEL DIA 3 DE 
NOVEMBRE DE 2017 
 
El PSC proposa el següent: 
 
Únic.- Que el ple referenciat no generi dret a assistències.” 

Votació: 1 vot a favor per part de PSC, 5 vots en contra per part de PDeCAT i ERC i 
l’abstenció per part de LPS. 
 
11. Precs i preguntes 

 
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23.09 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


