
 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 25 d’octubre de 2017 
Caràcter: extraordinària urgent 
Horari: de 20.00 a 20.45 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

 
 Neus Serra i Bosch. 
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal  
Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup del PP 
 

Ana Vega Raya 
 
No assisteixen, prèvia excusa, el Sr. Joan Mercader Carbó, la Sra. Raquel Martín 
Cuenca, el Sr. Óliver Sánchez-Camacho García, la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, la 
Sra. Isabel Ortiz Vera i el Sr. Sergio Ortín Lacoma. 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 



 

 

 
 
Ordre del dia 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió. 
2.- Moció que presenten els grups municipals de Govern (JxM, ERC, PDC i CUP) per 
aturar la suspensió de l'Autonomia de Catalunya. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.  Ratificació de la urgència de la sessió. 
 
Motivació de la urgència 
 
En data 28 d’octubre de 2017, es va donar a conèixer l’acord del Consell de Ministres 
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució que representa de facto la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya. 
 
Aquest acord, previs els tràmits legals previstos, ha de ser aprovat pel Senat el proper 
divendres dia 27 d’octubre. 
 
L’Ajuntament de Malgrat vol instar al Govern espanyol i als partits que li donen suport 
ha aturar l’aplicació d’aquestes mesures, per la qual cosa, d’acord amb l’article 98.b) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 81 del RD. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, es veu en la necessitat de convocar aquesta sessió 
plenària amb caràcter urgent. 
 
Es passa a votar la ratificació de la urgència, que resulta ratificada per deu vots 
a favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i un vot en contra (PP).   
 
2. Moció que presenten els grups municipals de Govern (JxM, ERC, PDEcat, 
CUP) 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. 
  
Obert el torn d’intervencions 
 
Sra. Serra: donà lectura a la moció. 

Sra. Castellà: el passat 21/10/2017, el govern de Mariano Rajoy va anunciar l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució espanyola. Un 21 d’octubre que ens ha transportat a 
tots malauradament a temps pretèrits. Hem fet un pas endarrere en el temps. La 
intervenció del cos policial, dels mitjans de comunicació, de la nostra educació, del 
govern de la Generalitat, és un atac a l’estat de dret pel qual hem lluitat tots. És una 
intervenció de l’autonomia en tota regla. El govern de Catalunya va estar escollit 
democràticament a unes urnes. Aquest atac del govern espanyol és un atac al nostre 
govern, a les nostres institucions, a tots i totes les catalanes. No podem permetre-ho. 
No podem permetre que davant l’oferiment de diàleg i consensos des de fa anys la 
seva resposta ha estat repressió i l’aplicació d’aquest article. No s’han parat ni un 
moment ha escoltar la gent. Els més de dos milions de catalanes que es van poder 
expressar el passat 1 d’octubre malgrat les carregues policials. Han traspassat totes 
les línies vermelles i l’única resposta possible ara és un no, un no rotund. Des de JxM 
condemnem enèrgicament aquesta violació de drets fonamentals a Catalunya i instem 
al govern espanyol a aturar l’aplicació de l’article 155 i aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya.  

Sr. Roger: fa prop de dos anys, els tres regidors d’ERC juntament amb altres regidors 
d’aquest Consistori ens vam comprometre, en prendre possessió del càrrec, a ser 
fidels i obeir els mandats del nostre Parlament i del nostre Govern. Ho vàrem fer 
perquè teníem la certesa o la sensació molt potent de que aquest mandat seria un 
mandat molt especial i, certament, no ens vam equivocar. Dos anys després, ens 
trobem en un moment vital pel nostre país i el seu futur. Des d’ERC, evidentment,  
creiem que hem de retrocedir una mica més enllà d’aquesta presa de possessió nostra 
i reconèixer tota la feina feta anteriorment per molts regidors, algun dels quals es troba 
en aquesta sala i cal reconèixer l’esforç que van fer perquè ara siguem aquí i tinguem 
ocasió de viure aquestes hores que,  tot i que ens tenen preocupats, ens situen en un  
moment transcendent,. Nosaltres, durant molts anys, sempre hem estat representats a 
la institució, però crec que, aquests últims anys, hem fet un esforç important per 
acompanyar també la gent del carrer. Quan hem començat aquest Ple, la gent que ens 
escolta també ha de saber que al carrer, aquí baix, a part de la gent de la sala i els 
representants dels partits polítics que en aquests moments tenim representació, hi 
havia molta gent del poble, organitzada, llegint manifestos i impulsant aquest moment 



 

 

que estem vivint. Creiem que aquí rau la força del nostre poble i que és el que hem de 
fer aquests propers dies. Nosaltres encoratgem a tothom a no tenir por, a actuar com 
fins ara, de manera pacifica, cívica, organitzada, perquè els dies que venen això serà 
molt important. Per tant, continuemen aquesta línia, que és la que ens ha portat fins a 
aquí i ens ha funcionat i per tant no l’hem d’abandonar. No caiem en la trampa de voler 
fer actuacions que no siguin adequades i que no segueixin aquesta línia de civisme i 
pacifisme. Som aquí perquè els últims mesos, i això ja ve de lluny, ha faltat diàleg. No 
hi ha hagut voluntat de dialogar per arribar a una situació que permetés resoldre com 
se solucionen les situacions polítiques, que és amb una urna en que ens poguéssim 
contar i tinguéssim clar que es podia fer el que anem a fer. De tota manera cal 
recordar que, malgrat el boicot que hem patit i les situacions que recordaven altres 
èpoques i que gent com jo les tenia situades a la infància, les hem hagut de tornar a 
viure, hem hagut d’actuar pràcticament en la clandestinitat per poder posar unes urnes 
perquè la gent votés i això passi el que passi ho tindrem a la memòria i no ho 
oblidarem mai. Haver d’actuar com a persones demòcrates des de la clandestinitat en 
el s. XXI és una cosa que penso no hem d’esborrar de la memòria. Malgrat totes 
aquestes circumstàncies adverses, la gent vam saber organitzar-nos, sobreposar-nos 
a aquestes dificultats i el dia 1 d’octubre vam poder fer un referèndum que molts actors 
internacionals han reconegut com un referèndum que ha complert les qüestions 
bàsiques i que, per tant, es pot acceptar i, per tant, crec que el nostre Parlament ha 
arribat el moment que prengui una determinació, crec que els dies de diàleg i intentar 
seure s’han esgotat i el que demano a la gent de Malgrat és que siguem conscients 
dels moments que ens venen i siguem capaços d’actuar amb serenor, fermesa i de 
manera organitzada i disciplinada. No podran mai res, com deia el poeta, contra un 
poble unit, alegre i combatiu. Voldria acabar aquest parlament improvisat, però penso 
que a vegades cal parlar amb el cor i és el que intento fer. Nosaltres des d’ERC hem 
tingut molts anys durs d’oposició i en el despatx d’ERC hi havia un text penjat que 
deia: “Hi ha moltes causes al món justes, però la causa de Catalunya només ens té a 
nosaltres”. Per tant, catalans, siguem conscients que venen hores que les hem de 
viure amb intensitat i, per tant, tota aquesta herència del passat l’hem de transformar 
perquè l’oportunitat que tenim ara no la tornarem a tenir tots nosaltres segur i 
generacions que vinguin. Per tant, siguem dignes i aconseguim el que a les urnes la 
gent va defensar el dia 1 d’octubre. Som-hi i endavant., 

Sra. Serra: volem incidir, sobre tot, en el que suposa l’aplicació d’aquest article 155. Ja 
hem dit a l’exposició de motius de la moció que l’aplicació d’aquest article representa 
l’aniquilació de les institucions catalanes, igual que fa 300 anys, amb la voluntat 
explicita de suspendre tot el nostre govern, un govern legítimament escollit, 
democràticament pels catalans a les eleccions del 27/09/2015 i deixa el nostre 
Parlament, pràcticament, en estat vegetatiu. Els nostres representants legítims seran 
substituïts per altres persones que no es van ni presentar a uns comicis i 
majoritàriament per militants del penúltim partit amb vots del Parlament català. El 
govern espanyol imposa així el control directe, centralitzat, sobre totes les àrees que 
gestiona fins ara l’executiu català. I això és molt greu. I de facto va contra aquesta 
pròpia Constitució espanyola que tant diuen defensar. El Sr. Rajoy liquida així 
l’autogovern i s’atorga el poder absolut a Catalunya. Una liquidació que ens diuen que 
serà per sis mesos, però que, en realitat, podria ser prorrogable si ho decideix el 
Senat, on el PP té majoria absoluta. Aquesta intervenció suposa una detonació de 
l’Estatut i de tots els mecanismes d’autogovern que queden substituïts i així ho 
decideix el govern espanyol, per dirigents triats des de Madrid i sense necessitat 
d’obtenir l’aval del Parlament o de les cambres espanyoles. Els controls democràtics a 



 

 

la tasca de l’executiu durant el temps que duri la intervenció quedaran limitats a una 
sessió de control del Senat, on ja he dit que el PP té majoria absoluta, cada dos 
mesos. La cambra catalana perd tot control sobre el govern. Tampoc pot proposar 
President ni impulsar una moció de censura. Si que conserva capacitat legislativa però 
de manera molt limitada, perquè el desplegament del 155 que pretén el Sr. Rajoy li 
atorga el poder de vetar qualsevol iniciativa parlamentaria i el sistema per fer-ho, a 
més, serà de censura prèvia. Així en aquestes  condicions ens volem fer creure que es 
faran eleccions quan la situació sigui de normalitat. Primer, ens deien que al gener 
però ara resulta que ja no sabem si seran al gener, sinó quan ells entenguin que la 
situació sigui normal, possiblement mai. Perquè davant la ignorància manifesta que 
mostren sobre el que passa a Catalunya i les mentides que escampen per interessos 
partidistes, això podria ser prorrogable sense data. Tant és així, que el propi Tribunal 
Constitucional comença a tenir dubtes sobre la proporcionalitat de la mesura. Avui, des 
d’aquest grup, volíem apel·lar als constitucionalistes del PSC de Malgrat de Mar. 
Volíem intentar negociar el text de la moció. Podíem haver intentat definir o redefinir 
algun punt d’aquesta moció. Però no hi són, no els hem trobat. I ens preguntem des 
d’aquest grup, on són els senyors del PSC? Perquè defugen aquesta responsabilitat 
avui? Perquè no compareixen en aquest Ple, quan aquests senyors ostenten la 
representació de part dels ciutadans d’aquest poble i estem davant d’un moment 
històricament tant important? Amb la seva absència s’han convertit amb còmplices 
d’una injustícia que ens retorna a un escenari semblant al franquisme, perquè pel que 
fa a l’ordre constitucional, que ells diuen defensar, ja hem dit que aquesta aplicació del 
155 el deixa per terra. No els veiem avui aquí defensant els drets i llibertats dels 
catalans i les catalanes. No els veiem tampoc aquí donant la cara davant del seu 
poble. Avui hem llegit amb perplexitat un comunicat en el que se’ns diu que tot queda 
reduït a un tema d’estalvi econòmic per la dieta que haurien de percebre amb la seva 
assistència. Un tema menor davant uns moments de tanta transcendència. Tanta 
transcendència també pels malgratencs i les malgratenques, no oblidem que el ressò 
de l’article 155 sobre l’educació i la sanitat serà demolidor. I no oblidem que el ressò 
de la seva absència també ho serà, perquè tenim memòria. 

Sra. Casajuana: l’article 155 de la Constitució espanyola diu: “Si una Comunidad 
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el 
gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso 
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar 
las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. El 155 ja l’ha 
aprovat el Congrés, ara fa falta que el Senat ratifiqui. L’article 155 està interpretat i en 
el mateix preàmbul del consell de ministres, apel·len a dues sentències del Tribunal 
Constitucional. Una és la 215/2014, que diu que el articulo 155 opera como último 
recurso i una altra sentència, la 4/1991, que califica al artículo 155 como uno de los 
preceptos constitucionales consecuencia del principio de unidad y de supremacía del 
interés de la nación. Ni medida de último recurso ni supremacía. Supremacía, si mirem 
al diccionari, té diferents entrades, una per referenciar al que és l’hegemonia i una altra 
per referenciar el KKK. El artículo 155 de nuestra constitución de 1978, inédito hasta 
entonces en nuestra historia constitucional, la Constitución de la segunda República, 
carecía de tal instrumento. Perquè la constitució de la segona República espanyola no 
necessitava aquesta article perquè la gent vivia tranquil·la i vivia en pau i vivia 
agermanadament entre els pobles, perquè parlava de l’habeas corpus, parlava de les 
llibertats individuals i col·lectives, de la llibertat de circulació, de la llibertat d’indústria i 



 

 

comerç, de la llibertat d’expressió, del dret de petició, de reunió, de manifestació, de la 
llibertat d’associació, de la sindicació... de tot això parlava la Constitució de la segona 
república. La del 78 no ha portat res de nou, només els articles de la segona República 
que han estat incapaços d’aplicar. Quin antecedent històric tenim de l’article 155? 
L’any 1989, Canàries, a l’entrar a la Unió Europea va dir: aquí hi ha uns aranzels que 
ens paguen els estats europeus per entrar la seva mercaderia, i nosaltres no deixarem 
de cobrar, per tant desobeirem aquest tractat perquè nosaltres necessitem aquest  
15% per poder viure. El Sr. Borrell, que ara també ens està amenaçant, en aquell 
moment també va amenaçar a la Comunitat de Canàries i li va dir que el Senat 
aplicaria un 155. Però allà va ser diferent, allà es van reunir i van arribar a un acord, un 
acord que es va alçar als tractats de la Unió Europea, amb una mena d’aranzel més 
baix que Canàries rep i que la resta d’Espanya no rep. Allà si que el 155 va ser l’últim 
recurs, si que van anar a parlar i a pactar. Aquí, a Catalunya, no. Perquè? Es va 
intentar el pacte fiscal, es va fer un nou estatut que el PSOE va retallar. Alfonso 
Guerra, que també posa llenya al foc per l’article 155, va dir “nos lo vamos a cepillar”. 
El que passa és que hem votat el dia 01/10/2017. Vam decidir i vam decidir: sí. D’un 
cens de 5.313.564 persones, van anar a votar 2.286.217 persones. 2.044.038 
persones van votar sí. Més de 770.000 vots no es van poder comptabilitzar, perquè es 
van tancar col·legis. I aproximadament 900 persones van ser ferides. Quin és el perill 
de l’estat espanyol? Perquè no volen aquesta independència? Per l’estatus quo. No 
els hi fa por trencar la unitat d’Espanya, els hi fa por i els espanta perdre allò que van 
guanyar amb el regim del 78. Són polítics, són partits amb influencies en oligarquies 
empresarials. Felipe González, càrrec al consell d’administració de Gas Natural. El Sr. 
Borrell, passa de ministre a parlamentari europeu, a tenir un càrrec a una fundació del 
socialisme europeu. Des de l’any 1991 s’està guanyant les garrofes amb política. I a 
primera fila. Per tant, no volen deixar aquests espais de poder i diners. Als de la CUP 
ens poden dir: Catalunya va de la burgesia catalana, però nosaltres els hi direm i els 
apel·larem a l’Atles de la corrupció als Països Catalans o a les intervencions del nostre 
diputat David Fernàndez a la comissió d’investigació del cas Pujol, o a la sandàlia 
damunt de la taula quan interpel·lava al Sr. Rato, condemnat a 4 anys de presó per les 
targetes Black i també expresident de Bankia. Sí tenim una burgesia catalana i creiem 
que està passant factura. I tots ho sabem. Aquí hi ha moltes coses on hem volgut fer 
net i hi ha altres partits que no poden dir el mateix perquè els seus corruptes encara 
estan dirigint. I que no ens enganyin, el 155 és una mesura proposada per l’estatus 
quo, pels partits que han dominat aquest país els últims 40 anys, el PP i el PSOE, que 
s’han enriquit i creat els seus espais de poder. Poder i diners. O potser aquests partits 
han estat capaços d’afrontar la crisis econòmica que ens ha engolit aquests últims 
anys? Aquests partits han estat capaços de superar situacions d’extrema pobresa? 
Han estat capaços de crear unes lleis d’estrangeria respectuoses amb els drets de les 
persones? Aquests partits han evitat que hi hagi morts a la mar Mediterrània? I ara ens 
recorden que hi ha empreses i bancs que volen marxar. Ens recorden que hi ha 
empreses, grans empreses que volen marxar, que potser haurien de mirar com està el 
tema laboral o bancs que volen marxar, grans bancs que han sigut complices de tots 
aquests casos desastrosos de desnonaments, de no voler dacions, de cobrar unes 
clàusules sòl, etc. I això ens recorden. Es veu que lo millor que tenim en aquest país 
són empreses, no és la seva gent, no, són els bancs i les empreses. No al 155, no a la 
repressió del poder, no a l’empresonament injust de persones innocents. Volem un 
nou país, volem un país més just, més econòmicament social, volem un país feminista, 
República és nom de dona. Volem poder portar a casa persones que han de marxar 
del seu país refugiades, volem trencar amb el patriarcat, volem trencar amb el règim 
del 78, no som supremacistes com l'estat espanyol. No som inquisidores, com si ho és 



 

 

l’estat espanyol, empresonant a dues persones i pegant als que volen anar a votar. “Mi 
sueño es confederal, mi anhelo todas las soberanías, mi lucha la democracia legal, 
pero si sólo ofrecen represión, elijo independencia para avanzar. La historia no la han 
hecho los personajes, sino el pueblo, todo y principalmente el pueblo trabajador, 
humilde y sufrido, que solidario y altruista ha ido empujando la vida hacia horizontes 
más nobles, más justos, más humanos”. Un professor de Madrid, Daniel González 
Linacero, que va ser afusellat pel Sr. Franco. Ni un pas endarrere. 

Sra. Vega: simplement dos coses. Nosaltres ens devem al poble, per això he vingut al 
ple extraordinari que vostès han convocat i creiem que és de respectar i cada partit té 
la decisió plena de venir o no venir. Dit això, tothom sap que el nostre vot serà en 
contra i m’ha agradat molt la campanya que ha fet la Sra. Casajuana, perquè ha 
aprofitat el moment per fer-ne.  

Vista la moció dels GPMS JxM, ERC, PDC i CUP, el Ple, per deu vots a favor 
(JxM, ERC, PDC i CUP) i un vot en contra (PP), acordà: 
 
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. 
 
Sra. Ponsa: volem agrair la presència de totes les persones del públic a la sessió 
plenària, a totes les persones que hi ha a baix de l’Ajuntament, gràcies pel vostre 
suport en aquest camí de lluita per les llibertats personals i pels pobles. Ens 
mantindrem ferms per fer-nos escoltar pacíficament i hi serem sempre. Gràcies i bona 
nit.  

La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 
M. Carmen Ponsa Monge 
Alcaldessa  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
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