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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2017/10  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària urgent 
Motivació:  
Aquesta Alcaldia convoca Ple extraordinari i urgent per debatre 
“assumptes de país”, motivada la urgència pels esdeveniments de 
caràcter polític que es preveu que succeeixin aquesta setmana a 
Catalunya. 

Data  25 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 12.00 fins a les 13.10 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Casa Consistorial  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor 
accidental  

Joaquim Bach Fabregó  

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde SÍ 

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde SÍ 

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde SÍ  

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde SÍ 

Javier Álvarez Álvarez, cinquè tinent d’alcalde NO 

Moisés Torres Enrique, regidor SÍ 

Marina Ginestí Crusells, regidora SÍ 



Jordi Ganduxé Pascual, regidor SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 

Elisabet Pericas Taulats, regidora SÍ 

Germán López Sánchez, regidor NO 

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Rosa Maria Cassà Vila, regidora SÍ 

Francesc Torné Ventura, regidor SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària  SÍ 

  

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, bon dia. Àlex, ajustem la porta, si us 
plau. Perdona, Toni. Si, disculpa. A mesura que vagin entrant, que vagin. Benvinguts al 
Ple extraordinari i urgent que convoca aquesta Alcaldia per tractar i debatre assumptes 
de país i, sobretot, una moció que se’ns ha presentat des de l’Associació Catalana de 
Municipis i Associació de Municipis de la Independència, de les quals les Franqueses 
en formem part i que ens han demanat que havia d’estar aprovada pel dilluns, o 
dimarts, o dimecres, si no, haguessin estat en el Ple ordinari de demà. Però, però al 
demanar-nos que havia d’estar aprovada entre dilluns, dimarts i dimecres, hem 
aprofitat ja que hi havia mocions de país, per també discutir-les avui. Avui estrenem 
nou mitjà: les vídeo actes. Per tant, tot el que diguem ja no podrem dir allò de: “Que no 
consti en acta”, perquè queda gravat i queda a més a més, registrat per les tres 
càmeres que tenim en aquests moments col·locades i que estan transmetent també el 
Ple en directe i, per tant, tota la ciutadania el pot consultar en directe o també en diferit, 
evidentment, com fins ara. Passaríem al punt número 1. 

 

Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió, referida a tots els punts 
que integren l’ordre del dia 

 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Nosaltres entenem la urgència però 
tornem a dir que s’han de fer els Plens en horaris que siguin més assequibles a la 
ciutadania en general. No cal que siguin a les vuit, poden ser a les sis de la tarda 
perquè ja sabem que hi ha això ara i tal però a les dotze molts pares van a buscar 
nens o s’està treballant i tal. I un Ple d’aquesta categoria, d’aquest calibre, entenem 
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que s’ha de traslladar a la tarda en la mesura que sigui possible per conciliar. A partir 
d’aquí, totalment d’acord amb el caràcter extraordinari d’aquest Ple. També dir-vos 
que ens hagués agradat que la moció que nosaltres vam presentar al Ple ordinari i 
que heu posat aquí sense consultar, ens haguéssiu dit: “Escolteu, aquella moció que 
vau presentar al Ple ordinari i com que farem un Ple aquest matí, l’apliquem aquí”. 
Dir-nos això, no? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Jo, en aquest 
aspecte de la vostra moció, entono el mea culpa perquè com que jo, el que vaig 
considerar, va ser agafar totes les mocions de país, ja que fèiem un Ple, doncs que 
tingui. En el tema de l’horari ja ho hem parlat diverses vegades. Avui també, fer-ho al 
matí va molt bé pels funcionaris per conciliar també la vida familiar i laboral, sense 
detriment dels altres. Farem un Ple ordinari a les vuit del vespre, però bé, podem 
estudiar-ho. A Granollers els fan a les quatre de la tarda i també molta gent treballa a 
les quatre de la tarda. A Barcelona els fan sempre al matí. Hem considerat que 
s’havia de fer a les dotze, com l’anterior. No crec que n’hi hagi massa més, 
d’extraordinaris. Però com he dit, es pot seguir el Ple en directe, es pot seguir per 
televisió i es pot seguir per televisió en diferit, per tant. A més a més, com que no hi 
ha precs i preguntes en aquest Ple, doncs a la ciutadania en aquest aspecte l’és 
menys molestós. Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió, és 
aprovada per unanimitat dels quinze membres assistents, sobre els disset que de 
dret i de fet componen la Corporació. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates de Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya per a l’adhesió al programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs i cotitzacions socials 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia 
de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un 
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i 
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han 
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en 
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els 
ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc 
competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei 
de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur 
el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de 
Catalunya en cada moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva 



consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una 
administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els 
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es 
poden assolir amb aquesta col·laboració. 
  
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 
2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017 
  
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni 
administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta 
per la normativa vigent. 
  
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació 
de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui 
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
  
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de 
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar 
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions 
tributàries catalanes. 
  
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del 
seu sector públic que en vulguin formar part. 
  
Per tots aquests motius el grup municipal PDCAT-Demòcrates de Catalunya i el grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposen al plenari de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès subscrigui amb l’Agència 
Tributària de Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que 
ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
  
Segon.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès subscrigui amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a 
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annex II, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens 
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer.- Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest 
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms 
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i 
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del 
sector públic d’aquest Ajuntament. 
  
Quart.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i comenta que la moció que presenten te com a 
objectiu que l’Ajuntament de les Franqueses entri a formar part del conjunt d’entitats 
que, a més a més d’estar fent el pagament dels impostos via Agència Catalana,  
tenen subscrit un conveni amb la Generalitat,   
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. El nostre grup IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ, te un ferm compromís amb la democràcia. Defensem 
com a compromís totes les mocions perquè van al mateix i per donar el nostre suport.  
Creiem que en el moment en que estem vivint  només tenim dues opcions: posar-nos 
en el cantó dels demòcrates i defensar les llibertats i drets civils, o posar-nos en el 
cantó dels espanyols, com un Estat repressor, feixistes i pocs hauríem d’estar 
còmodes al seu costat. El seu discurs ho evidencia, van començar amb les 
detencions el 20 de setembre amb un dels companys que forma part del grup 
municipal d’ESQUERRA (que des d’aquí volem donar-vos un afectuós gràcies pel 
recolzament que heu estat transmetent al nostre grup), detencions que van ser 
dignes de.   I encara més, recordem també la repressió policial amb totes  les 
condicions que es va fer, una repressió brutal respecte a enfrontaments directes, 
cops de porra, a persones grans, nens, bueno, una vergonya. Una vergonya que la 
gent va sentir indignació i que s’ha tornat en determinació, una determinació que 
creiem nosaltres que tots els ciutadans i ciutadanes van anar a votar, molts dels que 
potser no ho haguessin fet, veient les imatges que es van poder veure, que es van 
unir als piquets de defensa del referèndum, una red amb una organització que va 
néixer poques hores o pocs dies abans d’això, que a les Franqueses podem estar 
orgullosos que estan implicades més de tres-centes persones i que en el moment de 
les votacions hi havia moltes més. El que dèiem: els ciutadans i ciutadanes han pres 
la determinació de no defallir, de no fer ni un pas enrere. Han tret la màscara al 
Govern de l’Estat espanyol i la determinació del poble no la podran aturar ni amb el 
155, ni amb el 116, ni amb qualsevol altre protecció que ens vulguin fer arribar des de 
l’Estat. L’Administració catalana, Cos de bombers, Cos de mossos, les direccions i 
els mestres de l’escola pública, els mitjans de comunicació, han informat que no 
acataran les directrius des de Madrid. Esperem que això també es digui en contra en 
totes les institucions, en tots els ajuntaments. Catalunya serà un estat ingovernable i 
desobedient si ens l’apliquen. A partir d’això el nostre grup, com ja he avançat, 
votarem amb vot afirmatiu respecte totes les mocions. I res més. Veurem, ens 
queden moltes més coses per aguantar i per decidir.  I tenim la determinació que no 



ens aturaran.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passem a votació 
d’aquesta moció. 
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

Moció que presenta l'alcalde de les Franqueses del Vallès de condemna de la 
violència dels cossos policials del dia 1 d'octubre de 2017 

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. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès  
 
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 
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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. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. En aquí deixeu-me fer una 
intervenció com a partit, com a PARTIT DEMÒCRATA DE CATALUNYA i 
DEMÒCRATES DE CATALUNYA. Nosaltres votarem a favor de totes les mocions. 
Totes. Només us demanem que retireu un petit punt, de sempre ja ho sabeu, que és 
el col·locar una pancarta al balcó de l’Ajuntament. És l’únic. Col·loqueu-me-la on 
vulgueu. Us ho demanem, val? Tot el demés és que sí, ja us ho diem ara, és que sí. 
Ara bé, ens agradaria que tinguéssim el màxim consens possible, dins del que 
puguem. I nosaltres tenim tres línies vermelles. Almenys les mocions, estem oberts a 
suggeriments, estem oberts a canvis, però hi ha tres línies vermelles. Una: s’ha de 
condemnar la violència policial, això ho tenim clar. Segon: hem d’exigir la llibertat dels 
Jordis, l’hem d’exigir. I tercer: hem de condemnar l’article 155. Aquestes són les 
nostres tres línies vermelles. En teníem una altra, que és el referèndum, però el 
referèndum aquí l’hem fet, l’hem fet bé, gent que potser no hi estava d’acord no ha 
posat impediments, i els que l’hem volgut fer, l’hem pogut fer amb tot el que 
representa i com ho vam poder fer. Però sí que tenim aquestes tres línies vermelles 
que almenys en les mocions que aprovem han de tenir tres punts clars: un, de 
condemna de la violència policial; dos, llibertat dels Jordis; i tres, condemna a l’article 
155. Repeteixo: si tenen aquestes tres, el demés ho podem emmotllar en base de 
que la gent s’hi trobi còmoda. I si podem aprovar les mocions per unanimitat, millor 
que aprovar-ho per majoria absoluta perquè les aprovarem per majoria absoluta. 
Però així es facilitar també una mica que ho puguem aprovar per unanimitat. I 
aquesta és la nostra intervenció. Alguna intervenció més? Si. Passem a parlar de les 
mocions. Ja dic, nosaltres ja no les defensarem perquè les creiem. Aquesta 
intervenció va per totes. Aleshores, a partir d’aquí obrim debat, val? Alguna 
intervenció al respecte? A veure, perdoneu, eh? Canviarem les mocions que poguem 
canviar nosaltres, eh? L’únic que us hem demanat a vosaltres és el tema de la 
pancarta. Res més, eh? L’altre, si hi ha alguna aportació que pot venir per la part dels 
socialistes a les mocions que no són nostres, ho heu de decidir els qui les heu 
presentat, eh?, aquí sí que. Molt bé. Senyor Corchado. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bon dia. A nosaltres ens agradaria 
proposar uns canvis que ara passaré a exposar. El punt tercer, en comptes de 
demanar canviarlo en la totalitat, i que digui: “Exigir la retirada immediata dels 
efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir 
el referèndum i que encara hi romanen”. I el punt quatre: “Exigir la dimissió de tots els 
càrrecs polítics implicats en l’exercici de violència de l’Estat i de la vulneració dels 
drets humans a Catalunya”. I del punt cinquè: “Reconèixer l’actitud, valentia i el 
comportament cívic i pacífic de més de dos milions de persones que aquest 
diumenge es van expressar a les urnes i als qui se’ls va usurpar el vot ja imposat 
dintre de les urnes registrades”. I el punt setè: “Deixar constància que els municipis 
catalans i els seus càrrecs electes estan al costat d’allò que decideixin les institucions 
catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya” i afegir “segons la legalitat 
vigent”.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Jo voldria fer una puntualització, 
abans. Aquesta moció consta com a presentada pel senyor Alcalde, però entenc que 



el senyor Alcalde assumirà que no és una moció que ell hagi presentat a iniciativa 
pròpia sinó que és una moció que estava plantejada per l’ACM i per l’AMI. A partir 
d’aquí, em refereixo a que no crec que vostè sòl estigui capacitat per acceptar 
modificacions en aquesta moció. A veure, començant pel final. 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.dins de 
la legalitat. Si, vull dir, a veure, en tenim una, de legalitat, que és la nostra, aleshores 
entenc que, és bastant, potser, digui’m quina legalitat, la legalitat del propi 
Parlament? O volen que posi específicament de la legalitat espanyola? Punt cinquè. 
Volen que traiem allò que diu: “tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat 
espanyol”. Escolti, això és una veritat com un temple. L’Estat espanyol, el que va 
voler fer va ser, des d’abans del referèndum, intentar que no es votés. I la manera 
d’intentar que no es votés va ser precisament aquesta: va ser establir brutalitat, 
establir violència i intentar que la gent es quedés a casa. Les altres que han dit, la 
veritat és que no he anotat. Ah, si, demanaven que hi hagués la dimissió de tots els 
responsables. Escolti’m, la veritat, jo no se,posi’n un nom si volen que el llegeixi, a 
veure quants, qui consideren vostès que són els responsables. En qualsevol cas, la 
nostra posició és que aquesta moció s’ha de votar, si pot ser s’ha d’aprovar, però en 
qualsevol cas s’ha de votar tal i com està, i tal i com està nosaltres li donarem suport. 
No sé què diran els altres grups, ho veurem al segon torn, però en qualsevol cas, 
nosaltres estem en contra que hi hagi qualsevol modificació en aquesta moció.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? He d’estudiar les 
propostes, a mi no em sembla malament, es podria canviar perquè suposo que no 
perd l’essència de condemnar. Podeu tornar a repetir els canvis, si us plau? 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. El punt tercer: “Exigir la retirada 
immediata dels efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser destinats a 
Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen”.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per reprimir el referèndum? Jo, dir: “exigir 
la retirada immediata dels cossos i forces de seguretat que van venir per reprimir el 
referèndum”, jo, això, és que no veig discutible. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó. Ens estem menjant amb patates el 
tros que diu: “que ho van reprimir amb violència”, on estem dient que el que van fer 
violentament va ser reprimir drets fonamentals dels ciutadans i llibertats fonamentals 
dels ciutadans. I ens estem menjant amb patates el tros on demanem que el Govern 
de l’Estat assumeixi responsabilitats pels danys que s’ha fet. Perdoni, hi ha un senyor 
que encara estan mirant a veure si salvarà o no salvarà una part de la visió. I això, 
les indemnitzacions costen diners. I a nosaltres, ells ens estan demanant multes, 
indemnitzacions i no sé quantes amenaces més. Què hem de fer, nosaltres? Abaixar 
el cap, d’entrada? Ni tan sols intentar demanar-ho? Ja sabem que la justícia, en una 
part considerable, ni tan sols accepta les proves evidents que se li presenten. Ja 
sabem que ells neguen vídeos que han gravat televisions estrangeres, dient que 
estan manipulats. Però, hem de ser nosaltres els que els hi donem això? No. En 
aquest cas, nosaltres, en aquest tercer no acceptarem que es modifiqui, vaja. Ni en 
aquest ni en els altres. . I estaré pendent ara, si segueixen dient-ho, per veure en el 
quart de qui es demana la dimissió.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I el quart, què diu?  
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Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: El punt quart: “Exigir la dimissió de tots 
els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència de l’Estat per la vulneració 
dels drets humans a Catalunya”, i principalment de moment del més conegut, és de 
l’Enric Millo, però evidentment espero que hi hagi un estudi de la situació actual, que 
hi hagi una comissió que tracti aquest tema i, si n’hi ha més, que hagin de dimitir tots. 
De moment, jo només parlo de l’Enric Millo, que és el més conegut com a Delegat del 
Govern a Catalunya. I si el punt tres, tal, es vol posar també que es condemna 
qualsevol tipus de violència i qualsevol repressió del dia del referèndum, que es 
modifiqui també el punt tres, cap problema. I si igualment no es pot fer aquest canvi, 
doncs no hi ha problema, ja el votarem segons la nostra consideració i ja està. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo ho dic tot això perquè el que 
m’agradaria és que es votés a favor de condemnar la violència, i això ho estem fent, 
no? Queda clar. Tenen vostès raó, senyor Profitós, que és l’ACM qui ho demana. 
L’han presentada, sí, val? Si la presento jo, però si podem canviar alguna cosa sense 
perdre el sentit i que hi hagi una condemna clara a la violència, per mi és millor per 
unanimitat que no pas. També li dic: si hi ha de ser un factor perquè canviant això 
nosaltres no tinguem unanimitat, jo els hi demano obertura.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aviam. Si volguéssim haver presentat una 
moció consensuada, hauríem presentat la de la FEDERACIÓ i no la de l’ACM, entenc 
jo, perquè allà tots els grups vam consensuar una moció i un estil on ens vam definir 
tots. Presenta la de l’ACM. Si presentes aquesta és que assumeixes íntegrament el 
text que has presentat. Ja estic d’acord en negociar i tal, però és que nosaltres tenim 
un mandat de votar les mocions tal i com venen i si en una moció hem de canviar 
tres, quatre punts, jo crec que estem desvirtuant una mica la moció. Una cosa és 
segons la legalitat vigent, d’acord, aquí hauríem d’interpretar quina és la legalitat 
vigent, això no té massa història, però clar,  obviar que aquí va haver una agressivitat 
per part dels cossos que es van desplegar i algunes altres coses, nosaltres no ens 
sentim còmodes, ens sentim una mica, amb tots els respectes, perquè sabeu que 
votarem a favor de totes aquestes mocions. Clar, i nosaltres què farem si feu tota 
aquesta modificació? Ens abstindrem? Votarem en contra? És inimaginable no 
condemnar la violència. Ens poseu en una situació difícil. Jo entenc que és un govern 
fora i tal, tot això ho entenc, però havia altres mocions que es podien haver presentat 
28:19 ... i aquesta és dura, és com és. D’acord? Per tant, demano que es mantingui.     
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, al senyor Alcalde ja l’he dit que en el 
grup nostre tenim dues sensibilitats i jo represento una de les sensibilitats. Com a 
integrant de Demòcrates de Catalunya sóc l’únic integrant i jo manifesto públicament 
de que jo no accepto aquestes modificacions, si no s’accepta en la totalitat, jo 
m’abstindré. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. En primer lloc, condemnem (i així ho 
vam fer l’1 d’octubre) la violència exercida sobre el poble de Catalunya que, 
lliurement, volia anar a votar i tenia el seu dret a decidir. Ho condemnem i ho vam dir 
el mateix dia 1 d’octubre. Vam dir que no era el camí i que paressin de forma 
immediata aquesta actuació policial. Tenim alcaldes i alcaldesses que es van posar 
davant de la Policia i van dir als cossos i forces de seguretat que marxessin. I això és 
una veritat. Ho torno a dir: condemnem qualsevol tipus de violència. Agraïm l’intent 
de l’Alcalde d’intentar arribar a un consens en la votació d’aquesta moció. I ho torno a 
dir perquè crec que és important: condemnem qualsevol violència, vingui d’on vingui. 



Evidentment no votarem que no, però no han volgut intentar arribar a cap mena 
d’acord, no han volgut intentar parlar, almenys amb alguns grups no. Des del minut 
zero vostès, senyors d’ESQUERRA, no han volgut cap mena de diàleg. Cap 
problema. Ja els he dit que no votarem que no però, evidentment, no podem votar 
que sí. I l’hi torno a dir: estem en contra de qualsevol violència, i més de l’exercida 
pels cossos policials de l’Estat el dia 1. Que quedi constància. Actuarem contra 
qualsevol partit que vulgui fer demagògia del que acabem de dir. Ja ha quedat en 
acta i molt clarament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Deixeu-me dir, breument. Per sobre de tot, 
jo busco la unitat del plenari. Si no aconsegueixo la unitat del plenari, vull la unitat de 
les forces del Sí. Per tant, deixarem la moció tal i com està . Si poguéssim arribar a 
un acord, fantàstic, però hem de posar-hi tots de la nostra part. Si veritablement 
creieu que això no es pot (el senyor Jiménez de Demòcrates diu que ni tocar una 
coma), per sobre de tot la unitat del Sí. Crec que podem, per tant la unitat del Sí 
significa que deixarem la moció tal i com està. Jo ho he provat, jo crec que es podria 
modificar, que podríem buscar un consens més ampli, intentar una negociació que és 
difícil, és així. La gent del PSC està en una situació difícil a Catalunya. Jo us he dit 
les línies vermelles que hi havia. Si no arribem a un consens, deixem la moció tal i 
com està i la votem així. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Sí, ja sé que és un torn addicional, només 
per deixar clares dues coses. Si, nosaltres hem demanat que la moció es quedi com 
està. I a mi em sembla i l’argument (al que vostè no ha fet cas, i per acabar d’aclarir 
al regidor Bernabé fa un moment) que aquesta moció no ha sortit avui de sota d’una 
pedra. Aquesta moció, dijous passat dijous passat estava entrada aquí, a Junta de 
Portaveus, sabíem que hi era, etc., i nosaltres, i ells, (no sé quin és el cas de la resta 
de grups) venim aquí amb un mandat de la nostra gent, venim aquí després d’haver 
parlat del tema, i venim aquí per no decidir el que ens surti a nosaltres sinó per 
formar part d’aquesta cadena de transmissió que és la gent a la que estem 
representant. Aleshores, jo li demanaria que es facin les votacions, no sé perquè no 
ho han fet aquest cop. Si hi ha alguna cosa a dir, ens ho diguin no en el moment en 
que, en viu i en directe, estem debatent el tema.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És un Ple extraordinari i urgent. Si, si, no, 
escolta’m, tens raó. Però a vegades estem aquí per fer política, també, eh?, per fer 
política, i no ens podem. Per tant, passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, ERC-AM i CpF, i tres abstencions 
dels regidors assistents del grup municipal PSC-PM. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Esquerra 
Republicana de Catalunya per exigir la llibertat immediata dels presidents de 
l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
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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. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa al Ple de 
la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 

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. 

 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només és exactament igual que en el cas 
anterior. Aquesta moció consta com a presentada per ESQUERRA i DEMÒCRATES 
DE CATALUNYA perquè som els que físicament la vam entrar, però també és una 
moció que ens arriba des de la FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS i des de 
l’AMI.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Sí. En principi hi ha dues mocions? 
S’han convertit en una? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó. La moció és la mateixa. La moció 
ve d’ACM i AMI i el que va passar va ser que, per si de cas, tots dos la vam entrar. 
Però és exactament la mateixa moció.   
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Aquí, en la nostra faceta d’intentar 
sempre buscar el diàleg, l’acord i el pacte, ho tornem a intentar un altre cop més.  En 
primer lloc dir que, nosaltres (i el nostre partit, ja no només nosaltres) vam dir que 
qualificar des de la Fiscalia l’actitud d’en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart com a 
sedició era un error i que no anava enlloc, que no havia de ser així, i a la vegada 
també que vam considerar de forma totalment desproporcionada l’encarcerament a la 
presó dels presidents de les entitats que han fet uns moviments molt importants per 
Catalunya. A partir d’aquí, sí que ens agradaria, molt més curt que la vegada anterior, 
però el punt tercer en comptes de dir: “Denunciar la manca de separació de poders a 
l’Estat espanyol”, dir: “Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat 
espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació”.  Seria dir: 
“evident”. I el punt número quatre: “Demanar a les institucions europees que no 
continuïn donant l’esquena a Catalunya”, i ho deixaríem d’aquesta forma, si és 
possible. Serien aquests petits canvis. Gràcies.   
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Això ja depen de 
vosaltres, jo ja he fet la intervenció que havia de fer i a partir d’aquí. Si es pot arribar 
a un acord, fantàstic, i jo us ho demano, que ho intenteu. Sempre és millor majoria, 
unanimitat, que altre cosa. Sempre és millor. No us puc dir més.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, si jo ho he entès bé, perquè això 
comença a ser. Punt tercer, seria: “Denunciar l’evident (és el que afegim, evident, 
que es nota) manca de separació de poders a l’Estat espanyol”. És això? Sí, val. 
Punt quart, suprimir: “davant d’accions pròpies d’una dictadura”. És això? Sí. Val. 
Ara, jo no entenc que un Estat que de forma evident infringeix la separació de poders 
(que s’arrossega des de la Revolució Francesa fins ara i que forma part dels 
fonaments d’un estat de Dret), no sigui un estat que actua com una dictadura. 
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Aleshores, jo diria que el fet que les accions siguin pròpies d’una dictadura es 
fonamenta, precisament, en el fet que un ministre (i el Govern, en general) diguin: 
“En aquest el ficarem a la presó el pròxim dia. I en a l’altre, ja ens ho pensarem”. 
D’acord? Sí, a veure, cap problema amb afegir, si del que es tracta és de dir: “Escolti, 
que hem modificat la moció”. Hem modificat la moció. Amb afegir que la manca de 
separació de poders és evident, cap problema. Ara, no estem d’acord amb que es 
tregui d’aquesta moció: “davant que aquestes accions són pròpies d’una dictadura”. 
No sé què dirà la resta del grup, però el nostre punt de vista és aquest. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. A vegades, amb la política crec que 
és important arribar a consens. I partint de la base de que hi ha per arribar a consens 
es difícil que amb el problema que tenim en aquests moments a Catalunya i a la resta 
de l’Estat. No hi ha política. I al no haver-hi política, no hi ha solució. Només hi ha uns 
que van dret buscant una solució i hi ha altres que estan en un bucle total  i fan servir 
la justícia, i judicialitzar el que havia de ser la política. No ho tornarem a dir. Nosaltres 
hem dit que demanàvem, si podia ser, aquests canvis, aquests petits canvis, tant al 
fons, al global de la moció, vostès ja em diuen el seu posicionament. Em sobta, 
sincerament, que tenint en compte que és una moció que han presentat dos partits 
polítics, només sigui un qui parli. Em sobta, de moment (no, no m’interrompi, si us 
plau), de moment em sobta, perquè jo tenia dues, ara n’hi ha una i només cal un 
partit polític. Aleshores, simplement ens mantenim amb el que hem comentat. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i comenta que la posició del seu grup en tot cas 
és una decisió que estava consensuada, treballada, i per tant que no podria excloure 
res de l’exposat. Afegeix que no seria ètic el que ells participessin d’aquesta decisió i 
que junts és més fàcil. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Per contestar. La capacitat de diàleg i la 
capacitat de consens, sembla que vostès la valoren en funció de si han de guanyar o 
han de perdre una votació perquè jo no recordo que vostès hagin afluixat en absolut, 
en el moment en que aquí, aquí mateix, s’han debatut coses no necessàriament de 
país sinó de poble, fa quatre dies que vam estar parlant d’un ROM, hem estat parlant 
d’una sèrie de punts que s’han votat, en els quals la seva majoria els hi ha servit per 
tirar endavant. Si traslladem això a nivell de país, doncs o encara tirant més amunt, a 
nivell d’Estat, vostès troben injust que quan s’aixequen les mans, qui guanya imposi 
la seva majoria (i ho han dit pel que va passar en el Parlament de Catalunya en el 
mes de setembre, etc.) però vostès troben la mar de just i la mar de perfecte que qui 
aixeca la ma en el Parlament espanyol imposi la seva majoria. Escolti, durant molts 
anys els partits i els vots i les mans que s’aixecaven a favor del moviment 
independentista eren menys. I com que les mans eren menys, aquí estem. En el 
moment en que les mans que s’aixequen són més, d’això se’n diu democràcia.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar. Repeteixo l’anterior: la 
unitat de les forces del Sí. Si hi ha alguna dissidència, em sap molt greu. Jo ho he 
probat, però per sobre de tot, és les forces del Sí. Per tant, no canviarem res.   
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aviam. Jo normalment, jo vinc del món 
sindical i nosaltres estem, jo vinc, sóc acostumat a la negociació, en principi. Jo aquí, 
sí que si aquesta era la intenció d’entrada (i jo crec que era la vostra intenció en 
aquestes mocions) ens podíeu haver convidat ahir, haver parlat tot això, haver parlat, 
haver vist què arribava i què no arribava, a quins acords era possible arribar no això 



d’ara, i em sap molt de greu, no? T’ho dic en serio. En aquest sentit a mi em dóna la 
sensació de que teniu a veure si podem fer algo, però clar, nosaltres també hem 
pogut. Jo ho sento. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Breu, breument, senyor Corchado. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Agraïm les paraules del portaveu, d’en 
Rafa. Sí que és cert però també és cert que moltes vegades hem modificat moltes 
mocions. També és cert, però entenc que el que em diu, també agraeixo aquestes 
paraules. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. Això, amb el nou ROM ho 
tindrem solucionat. Les mocions les passarem a Junta de Portaveus, les discutirem 
allà, consensuarem, les intentarem aprovar (hi estarem tres o quatre hores), en el Ple 
direm: “Mira, aquesta està consensuada” i tindrem l’oportunitat d’explicar-la. No, no 
l’agrada, ja ho sé, però és així. I no més. Per finalitzar, l’hi vull fer en els companys 
socialistes tres preguntes perquè em quedin clares (perquè em quedin clares en a 
mi), independentment de les mocions, val? Tres preguntes. Condemnen vostès la 
violència policial? Condemnen vostès que estigui empresonat el senyor Jordi Cuixart 
i el senyor Jordi Sánchez? I condemnen vostès l’aplicació del 155? Són tres 
preguntes que són molt clares, que és un sí o que és un no. Val? Res més que això. 
Jo en aquest aspecte, perquè després en les mocions ens perdem amb moltes 
coses, val?, però les línies vermelles que jo els hi dic que jo no vull traspassar i que 
com a grup, tots plegats tenim clar (amb més intensitat o amb menys), són aquestes. 
El tema que va per torns, a la propera si vol ho diu, són aquestes tres línies, perquè 
quedi clar. I ja està, res més que això. Molt bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, ERC-AM i CpF, i tres abstencions 
dels regidors assistents del grup municipal PSC-PM. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú - 
Entesa de condemna de la repressió policial de l'1 d'octubre i de les detencions 
il·legals dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana 

Atès que el passat diumenge 1 d’octubre les persones que van participar en el 
referèndum convocat, vam viure una repressió policial injustificable, que va vulnerar 
els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen tota democràcia. 
  
Atès que des del nostre ajuntament rebutgem enèrgicament la intimidació i la 
violència extrema de les actuacions dels cossos policials de l’Estat espanyol al llarg 
de la jornada, que van commocionar el conjunt de la societat catalana i ens volem 
solidaritzar amb els 893 ferits –segons les últimes dades-.  
  
Atès que expressem el suport a tots els Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya que, 
d’una forma o altra s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la 
convocatòria del 1 d’Octubre, tant per promoure l’exercici del dret a decidir o com de 
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
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democràtica amb empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la 
participació política. 
  
Atès que el passat dilluns 16 d’octubre la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen 
Lamela va decretar presó incondicional per al president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart acusats d'un delicte de sedició de l'article 544 del 
codi penal per "promoure" les concentracions davant la seu de la Conselleria 
d'Economia durant l'escorcoll de la Guàrdia Civil i que en aquest moments continuen 
sense llibertat a la presó de Soto del Real. 
  
Atès que és evident que l’estat espanyol, suposat estat d’Europa del 2017, ha 
demostrat que és capaç de violar la seva pròpia llei condemnant-los amb una 
interlocutòria que no resisteix ni la mínima anàlisi tècnica. 
  
Atès que reiterem el nostre compromís per preservar la cohesió social i la 
convivència cívica del nostre municipi des de la defensa de la pau, les llibertats i els 
valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques es 
gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la 
violència. 
  
Per tot això, ILFC-E proposa al ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
l'adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Fer una crida a les institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en 
la seva pluralitat i diversitat, per la defensa d’un marc democràtic que tingui per 
principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la 
intolerància i de caràcter sempre pacífic. 
  
Segon.- Adherir l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès al manifest de la Taula 
per la Democràcia impulsada per entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil 
catalana per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de 
les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de 
Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. 
  
Tercer.- Demanar una investigació judicial sobre la desmesurada actuació policial 
envers la ciutadania que exercia pacíficament els seus drets polítics el diumenge 1 
d’octubre. 
  
Quart.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que s’acordi el desmantellament del 
dispositiu policial extraordinari que hi ha actualment a Catalunya. 
  
Cinquè.- Demanar a la magistrada Carmen Lamela de l'Audiència Nacional la 
posada en llibertat sense condicions a en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. 
  
Sisè.- Col·locar una pancarta al balcó de l’ajuntament amb el lema “LLIBERTAT 
PRESOS POLÍTICS” fins que les dues persones empresonades il·legalment, siguin 
posades en llibertat. 
  
Setè.- Publicar els presents acords als mitjans de comunicació municipals: butlletí, 
web i xarxes socials i així mateix informar al govern de l’Estat Espanyol, a l’Audiència 



Nacional, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Taula per la Democràcia, a 
l’ANC i a Òmnium Cultural. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Començo amb el tema de, em sap greu, 
perquè cada grup quan ha presentat les seves mocions i no ha rebut cap proposta de 
consensuar-les prèviament, jo crec que és un tema que la majoria haguéssim pogut 
treballar, fins i tot haguéssim pogut potser incloure els companys i companyes del 
PSC, però és una cosa que s’hauria d’haver tingut en compte, que és que aquests 
temes tinguin el suport del Ple de les Franqueses i s’hauria pogut treballar. Amb el 
tema de pancarta, no farem cap pas enrere. Ens esteu venent cada vegada que 
demanem una pancarta al balcó que no és el lloc, que no sé què i que no sé quantos, 
però és que després les pancartes que s’ha aprovat en aquest Ple no s’acaben 
col·locant enlloc. Per tant, no cedirem. El nostre grup te plena consciència de l’edifici 
històric en el que ens trobem, precisament nosaltres vam enviar ja i es va aprovar pel 
Ple una moció de rehabilitació i de manteniment del nostre Ajuntament. Em sembla a 
mi que posar una pancarta que posi “Llibertat presos polítics” a sobre de les senyeres 
que ja tenim al balcó no pot malmetre res de l’edifici de l’Ajuntament. Si us plau. Més 
que res, perquè ve en el punt i realment després les pancartes no es col·loquen. I 
una altra petició. Demanem a l’Alcalde que s’involucri i que digui el que realment 
pensa perquè fa molts jocs de cintura i cal una mica de determinació. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ara ja toca el torn del grup polític, eh? Jo 
crec que ho tinc claríssim, eh? la meva posició. Jocs de cintura, cap. Ho tinc 
claríssim. Vull les llibertats pel meu poble, i vull la independència. I no busqueu més. 
És aquesta. I crec que últimament he sigut, durant molt temps, tou. Jo crec que ara, 
això no m’ho tenen en compte, però he estat tou durant un cert temps, és veritat, ha 
anat, abans no érem així però ens han transformat, als antics convergents, eh? les 
circumstàncies ens han transformat. Ara sí que, de la mateixa manera que entenc 
altres opcions, que no comparteixo, però que en democràcia hem de respectar, i és 
la postura del No. I l’hem de respectar. I ojalà l’1 d’octubre hi hagués hagut molts 
Nos. Molts. I fins a un 80% de participació, 1.900.000 Nos, haguessin empatat amb el 
Sí. Per tant, mireu de pensa en l’1 d’octubre, l’important que va ser l’1 d’octubre, el 
referèndum. L’important que va ser. Ara, no em digueu ara que no sóc, que sóc tou. 
Ara, no. La posarem, la posarem, afora, en el balcó, ho heu demanat per activa i per 
passiva. Escolta’m, al balcó de l’Ajuntament, l’edifici que tenim. Però repeteixo, avui 
és un Ple que m’hagués agradat molt arribar a consensos. Amb el nou ROM, ho 
repeteixo, poder discutir les mocions una per una, no en aquí ràpid i corrents sinó 
amb tot el temps del món per poder-les discutir, arribarem amb molt més consens, 
amb molt més consens, a molts més consensos, segur, segur que hi arribarem. Ara, 
avui, repeteixo, avui i per aquests moments que estem vivint, hi ha d’haver-hi unitat. 
Si no hi ha unitat, ens anem a la merda. Ha d’haver-hi unitat. Per tant, les forces del 
Sí hem d’estar tots a una. I per això us ho he dit: he intentat, en aquests tres punts, 
que els companys del PSC també poguessin ser-hi, però si entre nosaltres no hi ha 
unitat, primer és el Sí. Faltaria més. Si ara, vostè em diu: “No canviaré lo de la”, 
doncs l’hauré de votar que sí perquè vull la unitat de les forces del Sí. Algun torn més 
de paraula?  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri. Jo no em sento còmode. No em sento 
còmode perquè vostè està parlant tota l’estona de les forces del Sí, les forces del No, 
les forces de l’obscuritat i les forces de no sé què. No, miri, aquí ha citat tres, una 
sèrie de mocions, que condemnen els tres punts que vostè ha dit i això és una 
qüestió bàsica de democràcia. Aquí no estem parlant ni del Sí ni del No. Estem 
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parlant: acatem que aquest Govern s’ha saltat ell també la Constitució (i parlo de 
l’espanyol) per aplicar un article el més repusible per intimidar el Govern del nostre 
país i els ciutadans, o no ho acceptem. Perquè començo a estar una mica cansat, 
d’aquest tema. Aquí, ara estem defensant bàsicament la democràcia, amb totes les 
seves paraules. I això de les pancartes, ja em te cansat. Uns vailets va penjar una 
pancarta que deia: “Democràcia” i als cinc minuts li envies la Policia que la traiés. Als 
cinc minuts! Per favor. És que ja no es tracta de veure qui és del Sí i qui és del No, es 
tracta de veure quin posicionament polític i ètic i humà tenim. I a partir d’aquí, votem. 
Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Em sembla que cap dels dos ha dit cap 
mentida. No tinc cap dubte de la seva implicació en els moments actuals i tot el que 
ha dit el senyor Bernabé és veritat. Per descomptat, ja ens està bé la moció tal com 
està, no demanarem que es modifiqui i es descol·loqui amb molta cura una pancarta, 
vull dir, ja s’entén que seran curosos en el moment de col·locar-la. I senyor Colomé, 
si nosaltres veiéssim en algun lloc una pancarta que diu: “No al quart cinturó”, no en 
aquí (que és on hauria de ser), sinó allà on sigui, que és on ens han promès des de 
fa més de mig any, potser l’endemà podríem començar-ne a parlar de tot l’altre, però 
a veure, anem a trossos. De moment, vostè diu que aquesta pancarta hi serà a 
l’Ajuntament? Em sembla perfecte! A més a més, si les coses van com han d’anar, 
no hi ha de ser gaire temps, a l’Ajuntament. I per altra banda, en tot això, impliqui’s 
en l’altre també. La votarem a favor, per descomptat.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Únicament dir que sabeu que a la Junta de 
Portaveus tractem aquests temes. La ubicació de totes les pancartes mai s’ha dit que 
no s’havia previst. Està en aquí, està pendent d’una decisió tècnica aviam quin model 
es fa. Per tant, si potser hem anat una mica passius, molt bé, a partir d’ara potser 
agilitzarem els tràmits. Però no ha estat una negativa o un fet de no voler-ho fer i això 
sí que vull que quedi constància.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Estic a favor, d’això de la democràcia, 
evidentment, però ara també va en el Sí. Si vostè no es troba còmode amb el Sí, és 
una altra història. Jo l’estic dient, eh? Jo, és un Sí rotund i crec que tots els que 
estem aquí és un Sí rotund, crec. Si no, menteixo, val? I aleshores, no l’ha de saber 
greu que jo digui “Les forces del Sí” perquè ja estem en un moment que, apart de 
democràcia, ha de ser un Sí, per mi. Ha de ser un Sí. Ara ja que ha de petar tot, ha 
de ser un Sí. Si això ho consideren, el que he dit jo, tou, ara sí que ho dic. Sí. I 
veurem els aconteixements d’aquest divendres. Els veurem. Ara, també entenc la 
gent del No, es que està claríssim. Es que si no, no seria democràcia. I punt número 
2. Escolteu, senyor Regidor d’Obres i Serveis: agafem els tècnics, anem al pàrking 
de Correos i posem dos pals que vostès tenen per col·locar-hi pancartes. Tindrà una 
visió perfecta, tota la Rambla. I col·locarem la pancarta de “No al Quart Cinturó”. Si? 
Et sap greu, tot plegat? Votem? Alguna intervenció més? Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, ERC-AM i CpF, i tres abstencions 
dels regidors assistents del grup municipal PSC-PM. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 



Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de 
condemna de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola a 
Catalunya 

 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Jo voldria anunciar la retirada per part 
nostra d’aquesta moció. Aquesta moció es va entrar dijous passat quan la tormenta 
es veia venir però encara no havia començat a descarregar, i es va entrar 
precisament, una moció absolutament casolana perquè en el Ple de demà ens 
pronunciéssim sobre el tema. En tenim que dins de la moció que ens te tan, ens 
queda el compromís del que nosaltres estàvem demanant en aquí, amb la qual cosa 
seria duplicar. I cap mena d’afany de protagonisme,  retirem la nostra moció i anem a 
votar la que han consensuat les forces del Sí.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu. Molt bé, doncs la moció queda retirada.  
 
Moció retirada pel portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 

  

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

Moció que presenta l'alcalde de les Franqueses del Vallès per aturar la 
suspensió de l'autonomia de Catalunya 

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 les Franqueses del Vallès  
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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. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. És lògic que per poder arribar a 
acords, aquesta és una moció dura. I és així, és una moció molt dura. Però com que 
ens la presenten l’ACM i l’AMI, i nosaltres estem dins de l’ACM i l’AMI, crec que és 
que l’hem de presentar, per sentit comú. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: És que el moment que estem vivint, és 
molt més dur.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Gràcies. En primer lloc, em sap greu el 
títol de condemna, però condemna a l’Estat espanyol. I per què ho dic, això? Hi ha 
molta gent a Madrid, molta gent a València, molta gent a Granada, a Almería, que 
va sortir a defensar la no aplicació del 155. Amb aquesta moció se’ls està 
condemnant, també.  A ells també, que defensen la no aplicació? Em sembla molt 
greu que es fiqui a tothom al mateix sac de paller sense pensar en aquestes coses. 
Què els explicarà,  vostè, en comptes del 155. ¿Que los condenáis, también? 
Considero i crec que, encara que això vingui de l’AMI, hauria estat molt més 
encertat que hagués parlat del govern del PP, que és qui governa, i no condemnar 
a tot un Estat sencer, quan hi ha moltíssima gent que va sortir als carrers a 
defensar la no aplicació del 155, i no era només a Catalunya. En primer lloc, això. 
Per continuar, nosaltres, ja que estem posats a condemnar, condemnem el que va 
passar el 6 i 7 al Parlament de Catalunya, saltant-se la normativa vigent del propi 
Parlament, saltant-se els drets dels diputats i diputades de l’oposició, saltant-se el 
que deien els propis lletrats del Parlament i el que deia el propi Consell de garanties 
estatutàries del Parlament. També ho condemnem. Igual que condemnem també 
l’aplicació del 155, la condemnem. Però també condemnem el voler aplicar la DUI. 
També ho condemnem. Considerem que aquest no és el camí. Tots estem, volem i 
estem pel diàleg, l’acord i el pacte, i no les aplicacions unilaterals d’un lloc i de 
l’altre. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: S’ha estat parlant molta estona de que 
s’han manifestat a diferents indrets d’Espanya però no parla de cap persona que 



s’hagi manifestat a favor del procés enlloc . En tot cas, quan un es fica a política ha 
de ser coherent i per tant, si no està d’acord amb unes condicions i un 
posicionament. El senyor Alcalde l’acaba de  demanar que s’aclareixin, que diguin 
si és que sí o es que no. Crec que això és el que ens hauríem de plantejar tots. O 
estàs o no estàs. El que mana a Espanya, i els que en aquell moment en el PSC, és 
el PSOE, I el PSOE ha dit que ells donen el recolzament a l’aplicació del 155 i que 
si no, no és el moment de fer-ho. Explicar-ho i dir: “No senyor, no donem el 
recolzament al PP”. L’Estat, un Estat, evidentment que és un Estat que s’ha firmat i 
conformat per persones, però no cal especificar quin perfil està governant, és el 
Govern de l’Estat, evidentment, el que marca les decisions. El que passa que la 
gent, quan no estem conformes amb el que se suposa que serà un dret elemental, 
bàsic de les persones i que estem veient que hi ha coses que no estan bé. I les lleis 
poden anar per un camí i en canvi, la ciutadania va per un altre. I aquestes 
persones que s’han manifestat a la resta d’Espanya,  el seu crit és manifestar que 
les persones són les que realment tenen drets. I són les que ens han de fer als 
polítics canviar la compostura.  I res més, senzillament això, però amb aquest estat 
d’excepcionalitat no podem fer-ho. Per tant, no podem acceptar aquesta situació.    
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Simplement, recordar-li al senyor 
Ferran, que quan estava amb el Duran i Lleida, i recordar-li que aquí no hi ha cap 
portaveu del PSOE, aquí el PSOE no existeix, no hi és. Aleshores, quan vostè diu el 
grup portaveu del PSOE, parli vostè amb el portaveu del PSOE, aquí no hi ha. Aquí 
hi ha un portaveu del PSC (del PSC local) que realitza la defensa des del minut 
zero de la mateixa forma. Només recordar-li a vostè.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Miri, jo li aclariré: gràcies a  nosaltres, el 
PSC continua estant amb les seves llibertats i el PSOE també hi era. Per tant, no 
faci ara la comparació. Si me la fa en a mi, que nosaltres, que vam provocar la 
dissolució de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, i a més a més, que no. D’acord?  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Tornant a l’esperit de la moció. En el 
punt segon, quan es parla de mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol, 
no estem fent referència, entenc jo, que qui ha redactat aquesta moció no està fent 
referència als ciutadans de l’Estat espanyol que, és veritat el que vostè ha dit, va 
haver-hi molta gent que va sortir a defensar la democràcia (era el que estava 
parlant abans el regidor Bernabé), no la independència de Catalunya. Va sortir a 
defensar la democràcia gent de BILDU, gent del Penedès, gent dels COMUNS amb 
les seves diferents modalitats que hi ha a l’Estat espanyol, de PODEMOS, de 
MAREA, etc., del PARTIT COMUNISTA, i gent de pau que no pertanyia a cap partit. 
No va sortir a defensar això cap dirigent ni del PSOE, ni de CIUTADANS, ni del PP, 
i no estic fent cap comparació dient dades, vull dir, vostè no és del PSOE ni tampoc 
és de BILDU, eh? no té d’això, estic donant dades. Quan estem parlant d’Estat 
espanyol, estem parlant del Govern i la Corona. Perquè en aquí la Corona, que és 
el màxim òrgan en representació d’aquest Estat, s’ha comportat exactament igual 
com es va comportar en el 23F. Si vostès es miren el discurs (i ho he fet, eh?) que 
va fer el Borbó actual quan va sortir a parlar de nosaltres, i el discurs que va fer el 
seu pare quan va sortir a parlar del 23F, el tractament era exactament el mateix, a 
la part final sobretot, cap a una pila de gent que anys i anys i anys ha sortit 
democràticament a defensar coses, que no han deixat un paper a terra, que no han 
trencat res, que el tractament que van rebre més de 200 guàrdies civils que, armats 
fins a les dents, van entrar al Parlament espanyol d’aquells moments, i el tractament 
que van rebre el Milans del Bosch i companyia que van treure tancs a València. 
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Aleshores, davant d’una situació així, a mi em sembla que condemnar l’Estat 
espanyol, representat pel Govern i per la Corona, és de justícia. I res més. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si. Nosaltres el que entenem és que 
quan es parla de les coses, es parla del Govern. Però és que, a més a més, la 
moció quan comença parla concretament del PARTIT POPULAR, del PARTIT 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, i CIUDADANOS. CIUDADANOS no forma part 
del Govern, són els que donen suport a tot l’article 155. Per tant, entenc que quan 
es diu Estat, estem parlant de qui governa, no del poble perquè si no diríem del 
poble i de l’Estat no, no?. Doncs és això. I és evident per mi que  quan es procedeix 
a defensar el referèndum, quan es parla de la democràcia, estan dient que hem 
d’eixamplar la base, i estem parlant de democràcia, és una jugada molt intel·ligent. I 
és el que hem de fer tots, i no tornar a certes coses perquè això ho hem parlat més 
d’un cop: ara es tracta d’ampliar la base, com sigui.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bueno, i els comuns tenen molt per 
ampliar aquesta base, això ho tenim absolutament molt clar. Però per finalitzar, és 
que jo separo PP de PSC. Jo els separo. No del PSOE, eh? però del PSC sí. PSC 
te per mi, val? Separo, val? El PSC, esta tenint un debat intern, important, l’està 
tenint. I això, jo els hi agraeixo que el tinguin, aquest debat intern, perquè no 
comulguen amb certes idees que puguin venir des del PSOE. Jo això, ho celebro. 
Jo, ara va de sí, saps per què? Perquè si no ho fem bé, ens enfonsem. La gent del 
PP d’aquí, és la mateixa catalana que tenim a la gent del PP a qualsevol altre lloc. 
La gent del PSC. És la diferència. Almenys, la gent del PSC d’aquí té un debat 
intern. Que al final no ens entendrem? Doncs no ens entendrem, val? Però jo això 
ho celebro. Però amb la gent del PP, no, eh? I amb la gent de CIUTADANS, 
tampoc. Els d’aquí, fins i tot són pitjors. I és la matisació que volia fer. Jo us ho he 
repetit: he intentat personalment eixamplar una mica que en alguna s’hagués pogut 
votar però, per sobre de tot (ja ho he dit, eh? senyor Bernabé, però ho he de dir així 
perquè), ja no estar al costat de les forces demòcrates, perquè entenc que tots els 
que estem aquí som demòcrates, estar al costat de les forces del Sí, perquè en 
aquests moments o anem endavant o morim. Ja diuen que si es convoquen 
eleccions és igual, el 155. Per tant, el que no podem mai, mai, mai és estar al costat 
de gent que  governa una Espanya que em recorda, evidentment, no em recorda, 
per mi, personalment, és pitjor que. Punt final. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, ERC-AM i CpF, tres  abstencions 
dels regidors assistents del grup municipal PSC-PM. 

  

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Recordar-vos que demà a les vuit del vespre 
hi ha el Ple ordinari, que no es suspendrà en principi, tot i que havien demanat als 
alcaldes que ens reservéssim dates, però possiblement serà divendres a la tarda que 
haguem d’estar actius, o divendres al matí. I ens veiem demà en el Ple ordinari. 
S’aixeca la sessió.  
 
 
 
El President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
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