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ACTA DE SESSIÓ NÚM.11/17
PLE MUNICIPAL DE DATA 25.10.2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i URGENT
Núm.: 11/17 de PLE.
Caràcter: Extraordinària i urgent.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 25 d’octubre de 2017
Hora d’inici de la sessió: 19.45 hores.
Hora d’acabament de sessió: 19.58 hores.
Codi e-document: ACTA11PLE20171025

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Jordi Bou i Compte
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Sr. Joan Borràs i Alborch
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

TERCER TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

Regidors/es de la candidatura Junts pel Papiol (JPP)
REGIDOR

Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
ACORD
01
Ratificació de d’urgència de la convocatòria de la sessió 0111P17
extraordinària i urgent de la sessió núm. 11/17.
02
Proposta/ Moció dels grups municipals del PDeCAT, ERC, 0211P17
SUMEM pel Papiol i JPP, de rebuig a la violència de la
Policia espanyola l’1 d’octubre de 2017, per impedir l’exercici
democràtic d’un referèndum.
03
Proposta/ Moció dels grups municipals del PDeCAT i ERC 0311P17
per aturar la suspensió d’autonomia de Catalunya.

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0111P17: RATIFICACIÓ DE D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA SESSIÓ NÚM. 11/17 DE
DATA 25/10/2017 (EXPEDIENT C:01/08 N:11/17 T:01).
Vist el Decret d’alcaldia 0574D17 de data 24/10/2017 pel qual es convoca aquest
Ple extraordinari i urgent.
Atès que la convocatòria d’urgència està justificada per raó de la eventual i/o
imminent aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
ES RESOL
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la present sessió 11/17 del
proper dimecres 25/10/2017 a les 19.45 hores.
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Segon.- Determinar que la present sessió Plenària resta exclosa del dret a
percebre indemnitzacions i/o assistències per part dels membres electes.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos.
• QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
NÚM. 0211P17: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE
LA POLICIA ESPANYOLA L’1 D’OCTUBRE DE 2017, PER IMPEDIR
L’EXERCICI DEMOCRÀTIC D’UN REFERÈNDUM (EXPEDIENTS: C:01/16
N:03/15 T:01 i C:01/13 N:01/17 T:01).
Vista la proposició d’Alcaldia que ha estat lliurada a la Secretaria durant l’octubre de
2017.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
El Govern espanyol ha utilitzat les vies judicials per aturar el procés, en comptes de
dialogar. D’aquí que, l’ús de la justícia i la violència va acabar ahir, dilluns dia 16
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d’octubre amb l’empresonament dels presidents de les dues entitats sobiranistes, en Jordi
Sanchez, president de l’ANC, i en Jordi Cuixart, president d’ Omnium Cultural, acusats de
sedició per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre.
Per aquest motiu, l’Ajuntament del Papiol ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats
en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
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VUITÈ.- Condemnar la decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional de l’Estat espanyol,
Carmen Lamela, per declarar presó sense fiança per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
NOVÈ.- Cridar a mobilitzar-se a les concentracions convocades de manera oficial per
l’ANC i Omnium Cultural.
DESÈ.- Exigir que els dos presidents de les entitats sobiranistes siguin alliberats i que
tornin a casa al més aviat possible.
ONZÈ.- 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

Atès que s’ha valorat per part d’aquest Ajuntament, la conveniència de donar el
suport polític a l’anterior moció.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de rebuig a la violència de la Policia
espanyola durant el referèndum d’autodeterminació de Catalunya del passat
01/10/2017, per impedir l’exercici democràtic d’un referèndum.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

03
NÚM. 0311P17: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC I JPP, PER ATURAR LA SUSPENSIÓ D’AUTONOMIA DE
CATALUNYA (EXPEDIENTS: C:01/16 N:03/15 T:01 i C:01/13 N:01/17 T:01).
Vista la proposició d’Alcaldia que ha estat lliurada a la Secretaria durant l’octubre de
2017.
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
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 del Papiol 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.

Atès que s’ha valorat per part d’aquest Ajuntament, la conveniència de donar el
suport polític a l’anterior moció.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 abstenció del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 3 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) diu que està totalment d’acord amb el contingut de la moció i
per això l’hem proposat i presentat conjuntament.
M’agradaria que en aquest Ajuntament aquesta moció s’aprovés per unanimitat
perquè jo crec que el tema s’ho val i que els tres partits que esteu governant al
Papiol us haguéssiu posat d’acord en presentar aquesta moció de forma conjunta.
Així com en l’anterior moció l’hem presentat de forma conjunta i unitària, jo crec
que és el que hauríem d’haver fet, perdem una oportunitat i més estan actualment
al govern del Papiol.
El Sr. Auberni (SUMEM) explica que el meu vot personal seria “sí” en la globalitat
de la moció (punts 1, 2 i 3), però jo no estic aquí a nivell personal, represento a un
partit municipalista compromès en la democràcia i en la vida política i de progrés
del Papiol, però a nivell de política nacional aglutinem variades sensibilitats, totes
legítimes, malgrat està d’acord amb el 90% de la moció jo personalment no puc
votar que “sí” perquè he de ser conseqüent i fidel a la gent que represento.
Tampoc podem votar que “no”, per:
a) Actuació autoritària desmesurada i arbitrària dels partits que volen aplicar el
155, ens surt a l’ànima que a aquestes formacions polítiques ni aigua.
b) Respecte a la majoria d’aquest Ajuntament.
L’alcalde comenta que a nivell personal m’hagués agradat que el vot també fos
favorable, però jo vull destacar la situació de Sumem pel Papiol que tot i la
situació que comenta el Salvador que en el partit hi ha diferents sensibilitats, tot i
això sempre ha estat al costat .. tant en l’1 d’octubre, en el moment de condemnar
la violència de l’1 d’octubre i de l’empresonament dels “Jordis”, per tant en altres
municipis s’ha vist com el Partit Socialista ha sortit per la porta, ha votat que “no”, i
aquí l’únic que puc dir és agrair la posició del Salvador.
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FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa
en dono fe, com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada
amb el seu vist i plau.

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0212P17 sense correccions.
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