
 

1 
 

ACTA DE PLE NÚM. 6/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Extraordinària i urgent 
CONVOCATÒRIA:     19:30h. 
DATA:      25 d’octubre de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les dinou hores trenta minuts del dia vint-i-cinc d’octubre de dos 
mil disset, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria 
realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els membres integrants del Ple que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària, sota la Presidència de la senyora alcaldessa, i 
assistits per mi, la secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa 
Sra. Avelina Morales Serra 
 
Tinents/es d’Alcalde 
Sr. Oriol Gil Tomàs 
Sr. Manel Pérez García 
Sr. Xavier Badia Campos 
Sr. Miguel Doñate Sastre 
 
Regidors/es 
Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos 
Sra. Marta Gómez Pons 
Sra. Maite Viñals Clemente 
Sr. Xavier Viudez i Cardona 
Sr. Raül Serra Fabregà 
Sra. Laia Ferrer Sellés 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
 
Secretària 
 
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
El Sr. Peter Oberle excusa la seva assistència. 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es 
passa a despatxar els assumptes inclosos en el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió. 
 
2.- Moció de suport als presidents d’Òmnium cultural, senyor Jordi Cuixart i l’Assemblea 
Nacional Catalana, senyor Jordi Sánchez. 
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3.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 
 
 
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió. 
 
L’Alcaldessa exposa que s’ha convocat Ple extraordinari i urgent per poder debatre dues 
mocions d’urgència.  
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, és aprovada per majoria amb el 
següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel 
Pérez García, Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta 
Gómez Pons. 

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Maite Viñals Clemente, 
Raül Serra Fabregà i Laia Ferrer Sellés. 

 
Vots en contra: 

 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 

 
2.- Moció de suport als presidents d’Òmnium cultural, senyor Jordi Cuixart i l’Assemblea 
Nacional Catalana, senyor Jordi Sánchez. 
 
“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 
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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 Cabrils 

ACORDA 

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

Sánchez, 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.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
La Sra. Carme Torres considera que el ple no té cap tipus de sentit, atès que s’aprovaran dues 
mocions en contra de la legalitat vigent, amb la qual cosa i deixant de banda la despesa que 
comporta aquest ple extraordinari, comunica que es veu obligada a abandonar la sala i no 
votarà cap moció, ja que es diuen coses com que són presos polítics i no són polítics, són 
presos comuns. Afegeix, si em correspon algun tipus de sou o el que sigui, es pot quedar a 
l’ajuntament perquè trobo injust que es jugui amb les arques dels veïns per fer festetes dels 
independentistes que l’únic que fan és dir la seva veritat sense donar tota la informació. 
 
La Sra. Alcaldessa respon a la Sra. Torres que aquest ple no el cobrarà ningú.  Crec que s’ha 
avançat, però ja vam avisar que aquest ple ningú el cobraria; en tot cas, la despesa de llum que 
puguem fer, però suposo que això no es tindrà en compte.  I, continua, sí que estem parlant de 
presos polítics. Són dos persones que per mobilitzar la gent pacíficament se’ls ha tancat.  En 
tots els vídeos que hem vist, precisament, intentaven que la gent pogués fer la seva; que la 
policia judicial pogués fer la seva.  Una altra cosa és la manipulació que s’ha fet de tot això i 
aquests dos senyors entenem que sí són presos polítics.  Vostè té la seva idea, que 
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evidentment no podia ser una altra, i nosaltres tenim la nostra idea que, evidentment, no podia 
ser una altra.  Respectem perfectament si vostè vol abandonar la sala. 
 
(A les 19:35 hores, la Sra. Carme Torres abandona la sala) 
 
El Sr. Oriol Gil argumenta a títol personal sobre aquesta moció i anuncia que el seu vot serà 
d’abstenció.  Els motius són els següents: malgrat estar totalment d’acord amb el primer punt 
de la moció, atès que les mesures són absolutament desproporcionades; respecte de la resta 
del contingut de la moció, hi ha una qüestió personal que com a molts ciutadans, em sento 
atrapat en una situació que enfronta dos blocs, totalment confrontats i que no arriben a un 
acord i que malgrat això s’ha jugat amb molts sentiments personals, entre els quals els meus, 
però no al·ludeixo la meva responsabilitat de votar, igual que no considero que les mocions 
siguin una festeta d’independentistes, de la mateixa manera crec que aquestes persones no 
haurien d’estar a la presó, coartades de llibertat i seria necessari el seu alliberament immediat. 
 
El Sr. Viudez explica que des d’ERC estem totalment d’acord amb el text de la moció.  Sí que 
considerem que són presos polítics.  Se’ls va cridar a declarar a l’Audiència Nacional.  Se’ls 
està imputant un delicte de sedició, sense que l’Audiència Nacional sigui competent per jutjar 
aquest delicte.  El delicte de sedició es considera un delicte d’ordre públic i això li correspondria 
al tribunal núm. 13. Per tant, això no hauria de ser jutjat a Madrid.  L’Estat espanyol està 
vulnerant els drets de totes aquestes persones, per tant, s’està saltant la seva pròpia legalitat.  
Nosaltres entenem que aquest text s’adequa perfectament al que nosaltres pensem i com 
suposo que farà també part del grup municipal del PDCat i no puc parlar pel Sr. Doñate, però 
suposo que votarem a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. Doñate anuncia que també votarà a favor.  Potser no són polítics presos, però són 
presos per delictes de naturalesa política, per tant, són presos polítics.  Considerem que a 
Catalunya hi ha moltes més persones empresonades per motius polítics, potser no 
compartirem tots, però nosaltres considerem que sí, de tal manera que això s’hauria pogut 
ampliar no només amb l’Estat espanyol, sinó també amb la Generalitat de Catalunya que va 
prendre part amb acusacions de naturalesa semblant, no iguals. 
 
Sense que cap altre membre demani intervenir, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció, és aprovada per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Manuel Pérez García, 
Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons. 

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez Cardona, Maite Viñals Clemente, 
Raül Serra Fabregà i Laia Ferrer Sellés. 
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Abstencions: 
 

 Grup municipal de PDiU: Sr. Oriol Gil Tomàs. 
 

 
 
3.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta 
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després 
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues 
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic 
per a la independència de Catalunya.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Cabrils  

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.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
El Sr. Oriol Gil anuncia que també el seu vot serà d’abstenció.  Els motius són els següents: 
com passava amb l’altre moció, dels tres punts, el tercer “instar el Govern espanyol i els partits 
que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, mitjançant l’aplicació de 
l’article 155” i, per mi, també és evident que s’hauria d’aturar aquest article per la desproporció 
que ha tingut el govern espanyol, com per exemple amb la repressió del dia 1 d’octubre amb 
l’actuació de la policia nacional i de la guàrdia civil; però malgrat això, per mi el rerefons 
d’aquesta moció, fa referència al mandat democràtic del dia 1 d’octubre, per mi mandat, però 
no legitimat com hauria de ser un referèndum en què tothom hagués pogut tenir la plena 
predisposició a participar i que no va ser així, malgrat que reconec que va ser una alta 
participació, evidentment, molt manifestada cap a una resposta política; hi ha un rerefons polític 
essencial que m’agradaria traslladar i pel que em sap greu que no hi sigui la representant del 
partit popular perquè també anava dirigit no només a criticar el sentit de la defensa de 
l’autonomia, ja que és una estimulació. En aquest sentit es defensa una qüestió que no 
comparteixo com és la independència.  Estem en uns moments en què s’hauria de tenir una 
gran alçada de mires com va passar fa 40 anys amb una persona que potser no era tant 
demòcrata com l’Adolfo Suárez, qui va acabar reconeixent la Generalitat abans de l’aprovació 
de la Constitució o la legalització de partits com el comunista.  Caldria una alçada de mires, ja 
que la política no és més que seure’s a parlar al voltant d’una taula i intentar arribar a acords, 
intentar pactar i d’alguna manera que cap dels dos costats, intenti ser vencedor, sinó que és 
senzillament mantenir una pau, un acord, que en tot país s’espera.  En aquest punt d’acord  es 
pot parlar de tot, del concepte d’estat, de nació, que des de tots els partits es defensa  des d’un 
punt de vista propi, però compartit, i que no ha estat impediment en altres països com Suïssa i 
altres de l’entorn. Per tant, reivindico que per molt que s’insti al govern a aturar el 155, instar als 
dos governs a d’una vegada per totes, cadascú des de la seva legitimitat.  Assumeixin com a 
govern que s’asseguin, parlin i abans d’arribar a un xoc de trens, mirin als ulls de tots els 
ciutadans ja que hi ha una solució sense trencar-se les vestidures.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que des de Catalunya s’ha estat demanant diàleg des de fa molt de 
temps i el govern espanyol sempre ha tancat la porta.  Jo crec que aquí hi ha un únic 
responsable que és el govern espanyol, perquè aquí moltíssimes vegades s’ha anat a demanar 
negociar i seure’s en una taula i sempre s’ha dit que no.  Penso que els primers que van 
trencar la Constitució són precisament el Partit Popular quan van portar el tema de l’estatut als 
tribunals, perquè estava refrendat pel govern català i l’espanyol i, en canvi, ho van portar a un 
tribunal que va començar a fer les retallades.  Aquí va començar el problema. A partir d’aquí es 
va demanar dialogar moltíssim i sempre ens han dit que no, perquè el que interessava és 
l’estatut retallat com el que tenim i des de llavors ens han anat retallant moltíssimes coses.  
Igual que ara es diu que el govern de la Generalitat no està fent de govern i no és cert.  S’han 
aprovat moltes lleis com la llei de la pobresa energètica, la llei de la violència, que l’estat 
espanyol ens les ha tombat.  Aquí s’ha treballat i molt i allà ens ho han tombat. No sé quin 
diàleg es pot tenir amb qui ens tomben tot, quan nosaltres fem el que  la democràcia i la 
Constitució ens permet.  Arriba un punt que no hi ha diàleg possible. 
 
El Sr. Oriol Gil diu que sense voler polemitzar el debat i seria interessant fer un anàlisi de tots 
els anys des del 2010, quan parlo en els termes de diàleg, em refereixo sempre i així és com 
m’agradaria o així ho faria, sense termes condicionants i potser m’equivoco, sempre he entès 
que en els últims anys, el diàleg s’ha acabat demanant amb un terme clar per part de 
Catalunya com és la independència, la qual cosa sabíem que l’Estat no podia acceptar. Per 
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tant, és una  manera de fer un diàleg un pèl velada.  No voldria polemitzar amb aquests temes i 
un dia podríem fer un debat davant els ciutadans de Cabrils.  No vull dir que no em respongui, 
si em vol respondre, pot fer-ho. 
 
El Sr. Xavier Viudez inclou dos punts a l’argumentació del Sr. Gil.  El punt d’inflexió comença 
amb l’Estatut quan el Tribunal Constitucional tomba alguns dels seus articles, els quals estan 
escrits iguals en d’altres estatuts d’autonomia de l’Estat Espanyol.  El catedràtic de Dret 
Constitucional, Sr. Pérez Royo, té la tesi que el Tribunal Constitucional es va carregar la 
Constitució el dia que va admetre a tràmit la possible modificació d’aquests articles per tombar-
los,  perquè els pares de la Constitució van pensar que el pacte autonòmic es basava en 
l’acord entre el Congrés dels Diputats, els Parlaments autonòmics i després refrendats per la 
població que resideix en aquelles Comunitats Autònomes.  Això el Tribunal Constitucional s’ho 
carrega. Aquest és el punt d’inflexió i provoca, probablement, que moltes persones obrin els 
ulls.  I fins aquí hem arribat.  Les persones no han canviat, en el sentit que el Sr. Rajoy i el Sr. 
Piqué a Galícia, per exemple, van fer signar als ciutadans per anar en contra de l’Estatut de 
Catalunya.  El Sr. Piqué ha deixat la política activa, però el Sr. Rajoy és actualment el president 
del govern espanyol. El Sr. Mas és actualment el president del PDCat, però avui dia no és el 
president de la Generalitat.  Molts dels diputats i fins i tot consellers d’aleshores, continuen 
sent-hi.  Les persones poden dialogar, però al final són les mateixes que es poden seure en 
una taula a dialogar i ara no és possible perquè una de les bandes no vol.  El govern del PP no 
ha volgut seure.  Deixant de banda aquest tema, el Sr. Suárez sí que va legalitzar el PC i 
d’altres partits polítics, però a les primeres eleccions ERC no va poder participar perquè estava 
il·legalitzat.  Segurament el Sr. Suárez té moltes virtuts, però els que estem en aquest moment 
en aquesta banda de la bancada, tenim les nostres reserves també sobre aquest senyor. 
Donarem suport a aquesta moció. 
 
El Sr. Doñate diu que no debatirem perquè també altres partits no van ser legalitzats.  Una 
cosa important que ens anima a donar suport a aquesta moció és que hi ha una informació 
implícita que volem fer explícita: el fet que suposa posar fi a la veu de 4.115.807 persones que 
van votar el 27/09/2015 a Ciutadans, PSC, PP, Catalunya Sí que es Pot, PDCat, ERC, la CUP. 
És un atac frontal a la sobirania popular que és la base en la que es sostenta la democràcia i la 
representativitat.  La democràcia és sobirania popular.  La resta d’institucions són un artilugi per 
fer efectiva aquesta sobirania i això és el que ens preocupa. 
 
Sense que cap altre membre demani intervenir, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció, és aprovada per majoria absoluta dels assistents amb el següent 
resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

 Grup municipal de PDiU: Senyors/es, Avelina Morales Serra, Manuel Pérez García, 
Francesc Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons. 

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez Cardona, Maite Viñals Clemente, 
Raül Serra Fabregà i Laia Ferrer Sellés. 
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Abstencions: 
 

 Grup municipal de PDiU: Sr. Oriol Gil Tomàs. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan 
són les vint hores del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, que és 
signada per l’Alcaldessa-Presidenta, juntament amb mi, la Secretària, que ho certifico.   
 
 
L’alcaldessa   La secretària  
 
Avelina Morales Serra   Rebeca Just Cobos 
 

 

 


