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ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Aprovació de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària del Ple.

MOCIONS
2. Moció presentada pels Grups Municipals del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) i Partit Socialista de Catalunya (PSC), de
rebuig a la violència de la policia espanyola l’1 d’octubre. (R.E. 5666, de data 24/10/2017).
3. Moció presentada pels Grups Municipals del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) i Partit Socialista de Catalunya (PSC), per a
demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. (R.E. 5667, de data 24/10/2017).
4. Moció presentada pels Grups Municipals del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT),
Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), per a
fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament
democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. (R.E. 5669, de data
24/10/2017).
5. Moció presentada pels Grups Municipals del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), per a manifestar el suport al Govern de
Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’octubre. (R.E.
5668, de data 24/10/2017).
6. Moció presentada pels Grups Municipals del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) i Partit Socialista de Catalunya (PSC), per
aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. (R.E. 5665, de data 24/10/2017).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde: Sí, hola, bon vespre a tothom, benvinguts a l’Ajuntament de Premià de Dalt. I anem a
iniciar la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament convocat avui mateix.
1. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
Sr. Alcalde: Dir que el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de la declaració d’urgència de la
sessió extraordinària del Ple. En aquest cas, com a Alcalde, motivem el perquè s’ha de fer avui
aquest Ple i s’ha fet d’aquesta manera, i no esperem al Ple ordinari.

Donat el fet extraordinari i transcendent, que el proper divendres doncs per part de l’Estat
espanyol hi ha la voluntat d’aplicar l’article 155, que fa, doncs, anul·lar, doncs l’actual Govern
doncs escollit democràticament doncs per part dels ciutadans de Catalunya, crèiem, nosaltres,
com la majoria, o la gran majoria dels Ajuntaments, que, abans que es produís aquest fet, poder
expressar democràticament el nostre posicionament, cadascun dels grups polítics que formen part
de l’Ajuntament de Premià de Dalt. Crec que durant aquest fet transcendent motiva aquest Ple
extraordinari perquè es pugui portar a terme doncs aquesta definició. Havent-hi aquest punt, que
és el darrer punt sobre el rebuig a l’article 155, que es vol aplicar a l’Estat espanyol, també teníem
una sèrie de mocions que des del dia 1 d’octubre, doncs, s’han anat produint diversos
aconteixements, i hem cregut convenient doncs també afegir aquestes mocions que hi ha, doncs,
relacionades, doncs amb els fets que hi ha hagut darrerament, que són transcendents,
extraordinaris, i per aquesta raó també hem afegit aquestes mocions.
El Ple avui anirà de manera diferent del que és habitual, perquè, doncs, normalment, en un Ple,
doncs hi ha un Govern i una oposició, aquí som cinc grups polítics, i cada un dels grups polítics,
començant del més petit fins al més gran de representació de vots en les darreres eleccions, doncs
a cada una de les mocions podran, doncs, expressar el seu posicionament. I doncs el que farem,
això, que hi haurà una ronda d’exposar cada un dels grups, el seu, si ho desitgen, el seu
posicionament, es llegirà cadascuna de les mocions, i doncs aquest posicionament s’exposarà, i, si
ho creiem convenient, pugui haver-hi una segona ronda de rèplica, si es creu convenient. Crec que
també les mocions són molt clares, també la part doncs expositiva, doncs és clara, aquí no estem,
difícilment convencerem a ningú de les posicions que té a dia d’avui, i per tant jo el que demano
és la màxima concreció, la màxima brevetat, i sobretot a nivell també, tant dels que estem aquí
com del públic, el màxim respecte a totes les opinions que es puguin expressar en aquest Ple, ens
agradin o no ens agradin.
Jo demano sisplau, tant al públic, que qualsevol dels grups que hi ha aquí ha estat
democràticament escollit, i té dret doncs a expressar la seva opinió encara que no ens agradi, per
tant, us demano que quan hi hagi una intervenció, que no hi hagi cap tipus, doncs, de crit, o de...
Bueno, intentem mantenir el respecte perquè som un poble que tenim llibertat d’expressió, a dia
d’avui tenim llibertat d’expressió, i que volem mantenir-la doncs d’aquesta manera i respectar
totes les opinions que hi ha doncs expressades.
Llavors el primer punt és l’aprovació de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària del Ple,
que són pels motius que he explicat, doncs, a l’inici. Estem tots d’acord amb la...? Voleu
intervenir? Perdó, primer disculpo l’absència avui del Pedro Bailón, que avui no ha pogut venir per
temes, donada la urgència, i abans de començar el Ple que quedi en acta l’absència del senyor
Pedro Bailón.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó.
Sí, básicamente era eso, excusar la ausencia de mi compañero Pedro Bailón, porque un Pleno,
convocarlo urgente, que no está motivado, por mucho que usted lo explique no está motivado, de
manera urgente, de la mañana para la noche, no lo creemos necesario. Hablaba usted de plenos
democráticos. Plenos democráticos son los plenos ordinarios, que votamos en sesión plenaria en
la primera, y votamos su periodicidad, y ustedes deciden anularlos pues porque sí, ¿no?, pues por
lo tanto no estamos de acuerdo, lo decimos. Excusar a nuestro compañero, y vamos a votar en
contra de la urgencia de esta sesión.

Sr. Alcalde: Molt bé, com he dit abans, si no expressem la nostra opinió sobre l’aplicació de
l’article 155 abans que es produeixi, crec que és millor fer-ho abans, i per tant, com que la majoria,
doncs, dels grups que estem en aquí democràticament votem i decidim aquesta urgència. Vots a
favor de la proposta?
 Sotmesa la declaració d’urgència a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i
CRIDA), i 1 vot en contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la declaració d’urgència per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Sr. Alcalde: Bé, llavors passem a la primera moció. Dir que en aquest cas comento que la CridaCUP s’afegeix a totes i cadascuna de les mocions.
Sr. Ruffo: Vots en contra?
Sr. Alcalde: Perdó. Vots en contra Partit Popular, i no hi ha abstencions.
MOCIONS
Sr. Alcalde: Dir que a totes les mocions s’afegeix la Crida de Premià de Dalt.
2. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDECAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA (PSC), DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA L’1 D’OCTUBRE. (R.E.
5666, DE DATA 24/10/2017)
 Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC, i a la qual
s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-la conjuntament en
la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
El Govern espanyol ha utilitzat les vies judicials per aturar el procés, en comptes de dialogar. D’aquí
que, l’ús de la justícia i la violència va acabar ahir, dilluns dia 16 d’octubre amb l’empresonament
dels presidents de les dues entitats sobiranistes, en Jordi Sánchez, president de l’ANC, i en Jordi
Cuixart, president d’Òmnium Cultural, acusats de sedició per les mobilitzacions del 20 i 21 de
setembre.
Per aquest motiu, els Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC-PM
ACORDEN:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que

l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel Govern de l’Estat
que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal
repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un
dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò
que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.”
Sr. Alcalde: Té la paraula el Partit Popular.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó.
Está claro que con esta moción podemos ver de qué calado es el nacionalismo excluyente que
señala a todo aquel que no le gusta cómo piensa como ellos. Por ejemplo, venir aquí, una moción,
nacionalismo y el socialismo minoritario que existe en Cataluña, que está a favor de lo que se está
planteando hoy, declarar una persona non grata, ¿esto es democracia, presentar o declarar
personas non gratas? ¿Esto es democracia, esto es democrático? “Condemnar de forma enèrgica,
alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat”. La que no viene de fuera, la de aquí,
no la condenamos, o sea, condenamos solo una. Claro, la revolución de las sonrisas es condenar
solo la violencia que viene de fuera, ¿no? Bueno, que ustedes dicen que viene de fuera, ¿no?
Otra cosa: cuando presenten ustedes mociones de urgencia, muy bien, al menos se las leen,
porque en el punto 2 ustedes hablan de “persones ferides durant les càrregues policials d’ahir”.
Léanselas y las modifican y las preparan para el día de hoy. Y no vamos a entrar tampoco mucho
en esta moción porque no tiene tampoco mucho fondo. Obviamente vamos a votar en contra, y
remarcar el gran trabajo y el gran delegado del Gobierno que es el señor Enric Millo.
Sr. Alcalde: Molt bé. Té la paraula Esquerra Republicana. Perdona, la Crida-CUP.
Sr. García: Gràcies.
Intentaré centrar-me en la posició nostra abans de contestar al Partit Popular, perquè començar
sentint el Partit Popular parlar de democràcia i aquestes coses és una mica complicat d’entendre,
però vaja.

Nosaltres, en primer lloc, sí que volíem fer una mica de valoració general, perquè sí que és cert
que s’han presentat diverses mocions, 5 mocions diferents, però en el fons entenem que ve a ser
la mateixa. Suposem que hi ha una mica, també, de fragmentació, perquè en alguns temes està
d’acord el Partit Socialista i en altres no, entenem que és l’única diferència, perquè tot va bastant
lligat, però bé. Entrant en això, simplement afegir òbviament la condemna absoluta a la violència
policial que... bueno, no sé, que el Partit Popular digui que no vol entrar al fons de la qüestió, com
si fos menyspreable, no fos important aquest tema, és lamentable, però bé.
Nosaltres també volíem referir-nos, a part de recriminar aquesta violència que es va patir a tantes
poblacions de Catalunya aquell dia, sobretot posar en valor la part positiva d'aquell 1 d'octubre,
que va doncs ser bàsicament que la gent, i aquí ho vam viure a Premià de Dalt, no?, que la gent es
va organitzar i es va autoorganitzar, es va apoderar la ciutadania per defensar els col·legis
electorals, per protegir les urnes, protegir els col·legis, sortir a fora perquè ningú prengués mal si
realment venia la Guàrdia Civil o la Policia Nacional amb aquelles amenaces constants que vam
tenir durant tot el dia, per tant, posar de relleu això i tot el que ha passat els dies posteriors, que al
final tot depèn de la ciutadania, i això és el que creiem que és el més important de tot aquest
procés. I esperem que la ciutadania doncs seguirà defensant les institucions catalanes i defensant
la república que es proclamarà, esperem, ben aviat.
Després afegir, bueno, que volíem afegir una altra moció, i no està inclosa a l’ordre del dia,
esperem que properament es pugui fer, perquè en el seu moment ja se’ns va retirar de l’ordre del
dia fa un temps, que era la moció per declarar també persona non grata no només el delegat del
Govern espanyol sinó també el monarca espanyol, encara amb més raó després de l’actuació que
ha tingut les últimes setmanes, i els missatges que ha adreçat de rebuig, de poc respecte cap a la
ciutadania catalana, i sense esmentar tan sols la violència d’aquell dia, no? Per tant, entenem que
això també era important poder-ho debatre i poder-ho votar, i lamentem que no s’hagi fet i
esperem que properament es faci.
Sr. Alcalde: Té la paraula Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Font: Gràcies, Sr. Alcalde. Bona nit a tothom.
Nosaltres des d’Esquerra Republicana pensem que havent llegit tot el text d’aquesta moció
poques coses més s’han d’afegir. Només recordar que Catalunya ja té una policia que fa la seva
feina, i per cert molt ben feta. No necessitem ningú que vingui a donar garrotades indiscriminades
a una població pacífica. En cap cas, va provocar cap aldarull. No voldria allargar més aquesta
intervenció en aquesta moció, perquè en tenim moltes a sobre la taula, i temps hi haurà per
parlar-ne a bastament. Rebutjar totalment la violència, i amb les paraules que ha dit el senyor del
PP, que si és democràcia que l’Enric Millo es declari persona non grata, doncs sí, és democràcia,
com vostè pot fer el que cregui convenient, però és totalment democràcia. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem la paraula al Partit Socialista.
Sr. Monleón: Sí, hola, bona tarda.
Bueno, abans que res, dir que, com que en aquesta ocasió ha anat tot molt ràpid, i la Junta de
Portaveus de vegades podem matisar uns aspectes de les mocions, en aquesta ocasió no n’hi ha
hagut oportunitat, i per tant, encara que estarem d’acord en algunes coses, sin embargo hi ha
coses que no ens agrada, tant de la descripció com d’algun tipus d’acord. Bé, no obstant vull
aclarar que votarem a favor, repeteixo, encara que estem en desacord en alguns aspectes.

Jo, si em permeteu, per explicar d’alguna manera per què estem en desacord d’alguns aspectes,
llegiré un tros que he anat reduint, perquè és una mica llarg, d’un article que ha publicat Lídia
Falcón, com sabeu és una antiga lluitadora antifranquista, que va patir cárcel, torturas, etcètera,
va pertànyer al PSUC, i va escriure en un diari digital, concretament Públic, un article que crec que
reflexa una mica el nostre parer, no? I diu: “El tema de dictadura o de franquisme s’aplica amb
absoluta habitualitat a l’estació política i social que està vivint avui a Espanya i especialment a
Catalunya.
Per als qui hem patit tota la infància, la joventut i vam entrar en la maduresa encara sotmesos al
jou franquista, resulta una humiliació escoltar aquestes definicions en boca de representants
polítics que haurien d’estar informats i que tenen l’obligació de dir la veritat. Per als que vam estar
perseguits per la nostra ideologia i arrossegats a les comissaries i a les presons, on vam ser
apallissats i torturats, ens resulta una mica insultant que s’afirmi que avui a Espanya hi ha presos
polítics. Els independentistes publiquen aquesta acusació en mitjans de comunicació, la defensen
en tertúlies i programes televisius, convoquen manifestacions multitudinàries durant molts anys i
s’admet sense cap tipus de problema.
Per als que van ser tirotejats a les manifestacions contra el franquisme, per als morts de Vitòria,
del Poble Nou de Barcelona, de Cadis, de Sevilla, és un insult assegurar que avui es viu una
dictadura a Espanya i especialment a Catalunya. Per als afusellats a partir de 1939, des de les
Tretze Roses, Julián Grimau, Puig Antich, als executats el 27 de novembre a les acaballes del
franquisme és un afront assegurar que avui es persegueix les persones per les seves idees i
activitats polítiques. Per als 150.000 assassinats a les cunetes, és una gran ignomínia assegurar
que vivim avui igual que sota la dictadura franquista.
Tota esta èpica que s’ha elaborat s’està apoderant d’alguns sectors de l’esquerra espanyola i
desorienta la joventut, que no ha viscut aquell terrible període de la nostra història. S’està
escrivint una història falsa per a les pròximes generacions, en què la dictadura franquista
apareixerà al final com si fos un sistema polític com el que tenim ara. Els que encara defensem la
veritat sempre revolucionària, com afirmava Antonio Gramsci, haurem d’acceptar la nostra
impotència per aconseguir que el record dels heroics avantpassats i el nostre propi relat
aconsegueixin una mica d’atenció entre la permanent cridòria, insults amb els que han fet un relat
dominant, estan imposant-se. Però imperdonable per sempre és que a través de la perversa
utilització de les categories polítiques assentades com dictadura, franquisme, feixisme, repressió,
presos polítics, censura, opressió política, i altres tan espúriament utilitzades per
l’independentisme estiguin banalitzant el mal com en els temps d’Hannah Arendt.”
Bé, jo, perdoneu l’extensió, perdoneu si de vegades a algú li ha portat records incòmodes, però les
persones grans, i en el cas meu quasi tan gran com la Lídia Falcón, efectivament el record que
tenim de l’època franquista no és el que se reflexa moltes vegades en alguns comentaris que es
fan. Gràcies. Bueno, i per sort, vull recordar que fins i tot votarem a favor, perquè estem
absolutament en contra de la violència, sobretot de la violència innecessària, i ademés hem estat
en concentracions de repulsa a aquesta violència, i per tant volem deixar claríssim que
independentment que tinguem alguns dubtes d’alguna part de la moció, però els altres, com que
el que importa és la major, votem a favor d’aquesta moció.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit a tothom.

En primer lloc, miraré de parlar amb el cap i no amb el cor, perquè si parlo amb el cor trauré foc
pels queixals. Això és un Ple que és sobirà i digne, i per tant el respecte davant de tot, per tant,
doncs parlarem amb el cap. En primer lloc, i ho dic molt sincerament, vull agrair la presència al
Bernabé Ruffo, perquè, com tots sabeu, aquests Plens s’estan produint a la majoria de pobles de
Catalunya, i hi ha regidors del Partit Popular que en un acte de covardia ni s’hi presenten, val?
Doncs aquí el Bernabé ve a defensar lo seu, encara que nosaltres ho veiem indefensable, però li
agraeixo la presència. Dit això, m’ha sobtat, m’ha sobtat, no que votés en contra d’aquesta moció,
perquè entenc que qui ordena la violència doncs és el seu partit, però m’ha sobtat que no rebutgi
la violència en si, no rebutgi la violència en si.
La veritat que és esperpèntic, és esperpèntic moltes coses, com per exemple posar en dubte el
nombre de ferits, posar en dubte la professionalitat dels metges de Catalunya, i és esperpèntic
que tinguis que rebre cops de porra pel simplement fet d’anar a votar pacíficament. És lamentable
i si hi ha algo positiu, perquè hi ha una dita que diu “no hay mal que por bien no venga”, l’únic
positiu de tot plegat és que el món s’ha donat compte del que és capaç de fer l’Estat espanyol
quan no segueixen el seu camí.
Sr. Alcalde: Molt bé, si de cas, ara, si voleu donarem un pas de rèplica, una ronda de rèplica a qui
vulgui, qui ho desitgi, i després passaríem a votació.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó.
Señor García Ábalos, está claro que no entro en el fondo de la moción, básicamente porque si se
nos remite una moción a las 12 del mediodía, yo no sé si usted hace cosas durante el día, pero es
imposible prepararse 5 mociones para venir aquí, debatirlas en poco más de 7 horas que tenemos
para prepararnos. Así que esa es la explicación. Yo creo que usted la entenderá, o, si no, haga el
esfuerzo por entenderla.
Señor Tintoré, se lo agradezco, agradezco sus palabras. No creo que mis compañeros no acudan
por cobardía ni mucho menos. Por ejemplo, mi compañero Pedro Bailón, por ejemplo alguien
podría pensarlo, pero no. Mi compañero Pedro Bailón tiene una obligación laboral y por lo tanto
no ha podido venir, como seguramente muchos otros compañeros que si se les convoca de
manera urgente no puedan organizarse y poder asistir, solo eso. Gracias.
Sr. Alcalde: Més intervencions.
Sr. García: Sí, una mica en resposta, si li interessa la meva situació personal, he estat treballant
fins a les 7 de la tarda, he vingut aquí directament al Ple i no m’he pogut llegir a fons totes les
mocions, però crec que sabem perfectament què és el que va passar aquell dia, què és el que ha
passat els dies següents, i per tant som capaços, i crec que tots i totes ho som, de poder votar i
poder debatre sobre aquests temes, tot i no haver-se llegit les comes d’un... que veig que sí que
s’ho ha llegit, perquè l’únic que s’ha queixat és que posa ahir en comptes de l’1 d'octubre, però
vaja.
Després, bueno, ja que es fan les rèpliques, doncs una mica, la posició del Partit Socialista,
sincerament, jo no citaré ningú, però simplement recordant l’1 d'octubre i recordant per exemple,
doncs, persones grans, que precisament el que et deien és que això els recordava èpoques molt
fosques, o recordant nens que preguntaven al seu pare si vindrà la policia a treure’ns les urnes, i
no segueixo perquè, bueno. Però és que sincerament no entenc que això es pugui tractar
d’aquesta forma i criticar que es parli de franquisme i de dictadura quan s’està assemblant tot tant

en el tema de la censura, en el tema de la repressió policial, i en tants altres temes. Si no hi ha
hagut morts, i crec que no hem d’esperar que hi hagi morts per criticar una situació com aquesta.
Sr. Alcalde: Si. Esquerra vol rèplica. Doncs sembla...
Sr. Monleón: Gràcies.
Carlos, a veure, jo una cosa és recordar les persones que diguin “això em recorda no sé què”, y
otra cosa és dir el nom que açò estem en una dictadura. És que és molt diferent, eh?, és molt
diferent dir: “Mira, tot lo que ha passat, la veritat és que em recorda aquells temps”, d’acord?
Però aquí no s’està recordant temps, eh? S’està donant de definició coses que per mi i pel nostre
grup no són correctes i per a persones que han lluitat i s’han deixat la pell sí que els sembla que
s’estan donant definicions que no són les més adients.
Sr. Tintoré: Simplement matisar que el meu comentari, ho deia en general, perquè ha passat a
molts pobles, no ho deia pel company Pedro Bailón.
Sr. Alcalde: Bé, i abans de passar a votació, jo volia també, referent a l’1 d'octubre, agrair doncs el
comportament cívic, pacífic i doncs tota la gent que vam fer un exemple, tant al nostre poble, en
aquest cas, felicitar tota la gent que va fer, doncs, fer possible doncs aquest dia 1 d’octubre, al
final soc el màxim responsable de tot plegat, i assumeixo encantat aquesta responsabilitat.
També dir-vos això, que estic molt orgullós de la gent del nostre poble, perquè aquí a Premià de
Dalt vam poder, qualsevol veí de Premià de Dalt va tenir les 3 opcions, d’anar a votar que sí, d’anar
a votar que no o d’anar a no votar. I per això també m’enorgulleix que a Premià de Dalt tothom va
poder fer el que va volguer, anar a votar, no anar a votar, votar sí, votar no, i crec que també és un
exemple de democràcia com a poble i com a alcalde que independentment de si algú és
independentista o no és independentista, que tingui la facilitat, la possibilitat d’exercir doncs el
seu dret a vot i la participació, i en aquest cas, com a Alcalde, crec que és un orgull poder-ho fer i
de la manera que es va fer, no?
Només dos apunts, de dir: esperem que tota aquesta, que això que ens recorda ara el franquisme
a partir del divendres no sigui perquè hi ha hagut algun dels consellers o dels ministres que ja
també han firmat que estan disposats a fer servir la violència. No sé si després ho han desmentit,
però esperem que aquest record del franquisme no es reprodueixi de manera més agosarada a
partir del divendres, i que potser no els agents que van donar els cops de porra, potser ells no en
tenen la culpa, perquè segueixen les ordres d’una gent que els hi va, doncs, ordenar, no? I en
aquest moment estan empresonats, bueno, després ho veurem, els que van fer manifestacions
pacífiques, i els que van ordenar doncs aquestes actuacions contra gent pacífica, doncs en aquest
moment doncs estan tan tranquils a casa seva, no?
Doncs passem si de cas a votació. Vots a favor de la proposta?
 Sotmesa la moció a votació per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i CRIDA), i 1 vot en
contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
3. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDECAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I PARTIT SOCIALISTA DE

CATALUNYA (PSC), PER A DEMANAR LA LLIBERTAT DE JORDI CUIXART I JORDI SÁNCHEZ. (R.E.
5667, DE DATA 24/10/2017)
 Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC, i a la qual
s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-la conjuntament en
la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar
un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia
vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se
pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites
incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan
protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que
persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als
periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de
manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin
els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta
vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Premià de Dalt
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les
persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i
coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya
davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats,

així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
Sr. García: Perdoneu, puc afegir, perquè volíem demanar una esmena i no sé si ho hem de fer
abans. Només volíem demanar si es pot afegir a la primera frase al final de tot afegir “presos
polítics”, perquè sembla que aquí s’està diluint la situació, entenem que perquè els partits hi
puguin donar suport, però està claríssim que són presos polítics i això no surt als acords.
Sr. Alcalde: A la part d’exposició?
Sr. García: Al primer acord, quan diu “exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart”, afegir-hi “presos polítics de
l’Estat espanyol”. Aquesta seria la proposta.
Sr. Alcalde: No sé si s’aprova o ho comentem dintre, no sé si s’aprova aquesta opció. Si de cas ho
expressem a la part expositiva, i ja tenim oportunitat d’expressar-ho, eh? Doncs de moment no ho
posem, ho posem a la part d’exposició, i passem la paraula al Partit Popular, perquè pugui dir la
seva.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó.
Esto, mirando la moción, y parece una moción de la Crida en plenos anteriores pidiendo la libertad
de los que pide la libertad. Y la respuesta del equipo de Gobierno siempre es: “¿Somos nosotros
jueces? ¿Venimos aquí a hacer de jueces?” Pues lo mismo. Un poco a colación de lo que decía el
señor Monleón, de la dictadura, tiene usted toda la razón, aquí no hay ni dictadura ni franquista ni
nada. Sobre todo porque es faltar a las familias que antaño de repente, un día, padre, madre,
hermanos, salían de su casa y no les volvían a ver nunca más, tal vez por la represión franquista,
porque los mataban y no les volvían a ver nunca más, Y eso es faltar al respeto a toda la gente que
perdió la vida en la dictadura franquista. Ustedes sabrán que hay separación de poderes en
España, claro que las hay. Sí, las hay, básicamente porque hoy conocíamos la noticia que el señor
Puigdemont pedirá, hará un recurso al Tribunal Supremo por el 155 a la vez que al Tribunal
Constitucional, que, por cierto, dicen que no reconocen, pero sí que hacen recursos. Es que es
supercurioso.
No hay más que podamos decir en esta moción. Está bastante vacía de contenido, como todas,
por cierto, y votaremos en contra.
Sr. Alcalde: Molt bé. Intervencions.
Sr. García: En primer lloc no m’ha quedat clar si s’afegeix l’esmena.
Sr. Alcalde: Per tenir consens i que cadascú ho exposi dintre de la seva exposició, i així tenim per
mantenir el consens.
Sr. García: I el PDeCAT hi està d’acord?
Sr. Alcalde: Sí, hi estem d’acord.
Sr. García: O sigui, hi esteu d’acord, però com que hi ha un partit que no...
Sr. Alcalde: Per tenir el consens, sí.
Sr. García: No ho acabem d’entendre, això, però vaja. Bé, nosaltres, simplement és que el que
hem de remarcar és això, en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez són presos polítics clarament, han
estat empresonats sota excuses de coses que no van fer quan el que estaven fent precisament en
una manifestació era intentar que no hi hagués cap violència, i el que es fa és empresonar-los de
forma preventiva, una situació excepcional que no es fa pràcticament mai, i es diu que no, que no
s’estan empresonant per motius polítics. Doncs no ho entenem. I recordar doncs que són presos

polítics però és que a més també hi ha altres presos polítics, aquí el Partit Popular recorda alguna
moció que hem fet anteriorment, però òbviament també n’hi ha més, de presos polítics, a l’Estat
espanyol, i també els hem de recordar.
I crec que res més a afegir, o sigui, no entenem el no poder parlar de presos polítics, quan ho són
clarament, però òbviament estem a favor de la moció, faltaria més.
Sr. Alcalde: A veure, el que estem fent, també, és, les mocions són exactament les que envia l’AMI
i l’Associació Catalana de Municipis. I el que fem és exactament expressar aquesta moció que hi ha
aquí. Es pot parlar del que vulgueu, però les mocions, respectem les que ens envien les entitats
supramunicipals, que per alguna cosa ens les envien, perquè les respectem tal com estan, en
format. I parlar, podem parlar del que vulgueu, eh? Però les mocions respectem les que ens
envien, per alguna cosa estem adherits a les dues entitats municipalistes.
Sr. García: Només un afegit, perquè a nosaltres també ens ha arribat una moció de l’ACM i de
l’AMI, i la moció era una única, que bàsicament tractava tots aquests temes en una sola moció, per
tant tampoc és que sigui la mateixa, entenem que hi ha diverses mocions, i afegir “presos polítics”
no crec que sigui cap problema.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. Font: Bé, aquesta moció creiem que no es tindria ni que debatre en aquest Ple, ni en aquesta
sala. És tan clara que no hi ha volta de full. Encara hi ha algú que pot pensar que un Govern
democràtic empresoni dues persones pel fet de convocar una manifestació pacífica? I que ells
mateixos la varen desconvocar? Per què una policia, per donar pas a la policia que no era ni la
nostra, i tenia que sortir, i els mateixos van pujar, van separar la gent que estava manifestant-se i
els van treure d’allà. Es van prémer molt el cervell per trobar algun motiu per empresonar-los i
se’ls va ocórrer la sedició. Algú li pot donar la credibilitat? Nosaltres no, per descomptat que no es
pot pensar que aquesta gent estiguessin fent sedició, simplement en una manifestació en la qual
van ser els primers que van col·laborar amb una policia que no era ni la nostra.
Quan es diu presos polítics, és això, són presos polítics, no podem disfressar-ho que sigui una altra
cosa. Políticament els han agafat i els ha posat a la presó. No sé quant hi poden estar, poden estarhi 4 anys. Senyors, això no és normal, és una aberració que tinguem dos persones dintre d’una
presó quan no han fet res, i en volten molts a fora, que han fet moltes coses pitjors i estan voltant
i ningú els diu res. Quan es parla de la separació de poders, això no s’ho creu ni el mateix Partit
Popular, no és així, no hi ha una separació de poders, perquè ja hi havia dues persones que havien
d’entrar a la presó el dia 12, quan encara no havia passat res. Sisplau, siguem una mica més
coherents. Gràcies.
Sr. Alcalde: Partit Socialista.
Sr. Monleón: Bueno, anem a veure. Lo mateix que he dit abans, eh? Hi ha coses que no estem
d’acord, però com que estem d’acord en la major, és a dir, estem en contra de que los Jordis
estiguin en presó, votarem a favor.
Ara bé, i sento dissentir, en Espanya no hi ha presos polítics, i ho sento, sé que és una frase que no
agrada, però per una raó, el senyor, los señores Cuixart i... los dos Jordis han pogut fer
manifestacions impressionants durante 7 anys. Han pogut parlar, han pogut explicar els seus
projectes, sense cap problema. Per tant, no se’ls ha empresonat per les seves idees, sinó perquè
algun fiscal, per mi absolutament equivocat, i una jutgessa també absolutament equivocada, han
detingut aquests senyors per un delicte, que, segons he llegit en algunes publicacions de juristes,

és molt complicat que es puguin jutjar per sedició. Molt complicat. Allavòrens, clar, quan s’imputa
un delicte de sedició, que són 15 anys, evidentment, les medidas cautelares són més rigoroses.
Ara bé, en las medidas cautelares, i per mi és el gran error que han comès, las medidas cautelares,
la presó és l’última solució que es fa. I es fa solament quan una persona pot tornar a delinquir, que
no era el cas; que no tingui arraigo, que no era el cas; que tinguin risc de fuga, que no era el cas. És
a dir que no es produïa cap dels motius per als quals calia la presó. Es podia donar una fiança o no
sé què, però en absolut una presó, que és una medida cautelar absolutament dura. I és per mi una
actuació de la jutgessa, com fan coses los jutges, que a mi tampoc no m’agraden, però res més, res
més. I ho dic amb pena i sé que és molt complicat, molt complicat d’explicar aquesta situació, molt
complicat.
Però a mi, com que tampoc vull agradar a les oïdes, i m’agrada defensar el que jo crec
honradament, per això defenso aquest tema, de la mateixa manera que en aquest país, en aquest
país hi ha també separació de poders. Podran emplear-ho més bé o més malament, ho podran fer
bé o fer malament, però existeix una divisió de poders. Per tant, jo en aquesta ocasió, i sé que és
defensar algo que resulta en determinats cercles una mica, eh?, en fi, complicat, però per mi és
una cosa que sento per les raons que he explicat. Que en cap cas, per mi, aquests senyors havien
d’estar a la presó però no perquè siguin presos polítics, sinó pel que he explicat.
Per lo tant, jo, no estant d’acord amb algunes exposicions que s’han fet i alguns temes dels
articles, concretament el tercer i el quart, com que per mi esto es accesorio, per mi lo més
important és que aquestes persones no hagin d’estar en la presó, per això votaré a favor.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou.
La veritat que empresonar dues persones pacífiques que el que fan és organitzar manifestacions
amb més de dos mil persones participants, amb zero... Perdó. Dos milions, eh? Amb zero
incidents, i que miren de col·laborar sempre i pacificar, a mi em sembla que el que han fet s’hauria
de fer al revés. Justament aquests líders el que s’ha de fer és poder-los acompanyar i sentar-los en
una taula a negociar, a veure si podem trobar-hi alguna solució, i no posar-los a la presó. Si
l’objectiu és desactivar tota la societat civil i dividir-nos com a poble i trencar la cohesió social, no
ho aconseguiran, és que estan aconseguint l’efecte contrari. Quan més repressió, menys podran
amb nosaltres.
Sr. Alcalde: Bé, fem una segona ronda, intentem ser al més breus possibles, amb les exposicions,
us ho demano sisplau, que intentem ser el màxim d’àgils possibles.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó.
Señores de ERC y de la CUP, dicen que ustedes no entienden por qué están encarcelados. Pues
porque no son jueces ni han estudiado derecho, por eso no lo entienden, ¿no? Separación de
poderes, pone en boca del Partido Popular, al menos en mi boca, el señor portavoz de ERC, que
nosotros nos creemos la separación de poderes. Pues datos objetivos: en la misma cárcel, por
cierto, donde están encarceladas estas dos personas, hay encarcelada una persona del Partido
Popular, hace dos años, en prisión provisional, por corrupción, por saltarse las leyes. Quiero decir,
separación de poderes, aquí se juzga la gente por igual. Y señor Tintoré, ha hablado usted de una
manifestación sin incidentes. Pues yo he visto manifestaciones sin incidentes y manifestaciones
donde los coches acababan destrozados y se los tenía que llevar la grúa. ¿Eso son sin incidentes,
las ruedas que les pincharon los claveles, los cristales que rompieron las sonrisas? Venga, por
favor.

Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. García: Sí, no, bàsicament que ens sembla increïble que es digui que no hi ha separació de
poders, que el que hi ha són jutges que s’equivoquen i que perquè una persona del Partit Popular
estigui a la presó hi ha justícia. Bueno. Crec que no cal fer més comentaris. I després una altra cosa
sobre el que s’estava comentant del tema que els independentistes fan servir el tema del
franquisme i dels presos polítics, no és només els independentistes, és que la quantitat de gent
que ha sortit a cada manifestació és cada com més i més gran, no només independentista, sinó
simplement gent que defensa la democràcia i les llibertats del nostre poble, les llibertats
col·lectives, que cada cop defensarà més gent. Per tant, res més a dir.
Sr. Alcalde: Bé, intervencions?
Sr. Font: A veure, segurament, i segur, no he estudiat per jutge, ni molt menys, però simplement
és una cosa de sentit comú. És tan fàcil com això, no fa falta estudiar massa per optar per un sentit
comú. Això per una banda; per una altra banda, diguem, amb el Partit Socialista, la primera moció
ja l’han votat, han votat a favor, però no he entès ben bé tota l’explicació que s’ha fet, s’ha llegit
aquí un paràgraf, han anat amunt i avall, però, bueno, “votem la major, però lo altre ho deixem
així una mica a mitges”. Amb la segona ha sigut exactament igual, sí que em diu que els jutges
s’han equivocat. Ho entenc, jo, més que poder que s’hagin equivocat els jutges, poder han estat
induïts, els jutges, per fer una feina d’aquestes. No li trobo una altra explicació, perquè una
equivocació d’aquestes pot ser garrafal, però hi ha dues persones a la presó, per una equivocació
d’un jutge. A veure, torno a repetir lo del sentit comú. No crec que un jutge, amb tots els estudis
que té, es pugui equivocar de la manera que s’ha equivocat, amb un delicte de sedició. No hi estic
gens d’acord.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Monleón: Pues són molts jutges els que s’equivoquen, i molts jutges els que es condemnen, i
molts jutges els que se separen dels seus jutjats. O sigui, no és el primer cas on hi ha jutges als que
s’ha retirat la possibilitat de poder jutjar. O sigui, no és un primer cas, eh?, són vàrios. Per lo tant,
jo no sé si s’equivoquen d’una manera per falta de coneixement o senzillament d’una manera
interessada, lo que és cert és que fan coses que estan malament i en molts casos els paguen, eh?,
aquestos errors.
Sr. Font: Senyor Monleón, hi ha casos i casos.
Sr. García: I no oblidem que aquesta jutgessa té una medalla al mèrit, atorgada per una institució
política. Jo, més que aquí un jutge equivocat, estaria parlant, Paco, i amb tot el respecte, d’un
jutge manipulat, clarament, per una institució política.
Sr. Monleón: Escolta, jo ja he explicat la meva posició, que estic totalment en contra, a més crec
que és un error polític de primera magnitud, lo que han fet, tant el fiscal com la jutgessa. O sigui...
Sra. Escolano: Perdó, error polític comporta presos polítics, no?, entenc. Un error polític, no?
Sr. Monleón: No, anem a veure, perdó...
Sra. Escolano: Jo diria que sí. No em toca parlar, ho sé, però no ho puc evitar-ho.
Sr. Monleón: No continuaré aquest debat, perquè em sembla que no hi ha voluntat d’entendre’ns.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs passem el torn de paraula al PDeCAT.
Sr. Tintoré: Bé, una mica per al·lusions, senyor Ruffo, home, no em compari, no em compari un
incident amb un cotxe amb rodes punxades amb 900 ferits. No m’ho compari, perquè aquest
incident, va haver-hi aquest incident, que miri si són pacífics, que es van deixar les armes a dins,

eh? S’ha de ser capsigrany, eh?, de debò, eh?, per abandonar el cotxe amb les armes a dins.
Imagini’s la voluntat de pacificació...
Sr. Ruffo: Miri si són violents que es deixen les armes dins.
Sr. Tintoré: ...de pacificació. Home, pues els 900 ferits ho són, i molt. Bueno, poder amb armes no,
però amb la porra, bé que la porten, oi? I després, per una persona que tenen al PP a la presó, per
una, els hi queden encara prop de 800 del cas Gürtel i de tots els imputats que tenen. Vull dir que,
feina, encara n’ha d’haver-hi.
Sr. Alcalde: Escolta’m, jo, per també, abans de votació, personalment i a nivell de grup, jo
considero que també són presos polítics, perquè si evidentment la política incideix en la justícia, al
final són presos polítics. No són com abans, però al final són... la consideració per part meva com a
Alcalde, perquè quan... si hi ha separació de poders no s’està notant, perquè al final estan casi bé,
moltes vegades, les actuacions del Govern, com bé deia el Josep Forn, quatre dies abans se sap el
que farà un jutge, el dia 2 d’octubre, abans que el jutge emeti un veredicte, no? Són coses que hi
ha molts símptomes que, bé, presumptament, presumptament, sempre es diu presumptament,
doncs fan aquesta situació. Com deia abans, sembla mentida que en Jordi Cuixart i en Jordi
Sànchez estiguin a la presó, com bé s’ha demostrat en diferents vídeos, que van buscar la manera
que fos pacífica, intentant evitar doncs possibles aldarulls, i fins i tot van ser els que van fer tornar
tota la gent cap a casa, i evitar que això s’allargués, aquesta manifestació, no? Penso que també,
com he dit abans, que és un contrasentit i una cosa també que avui en dia estiguin a la presó,
doncs el Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez, i no estiguin doncs presumptament els responsables de la
càrrega policial contra gent innocent que hi va haver el dia 1 d'octubre. Per tant passem a votació,
vots a favor de la moció?
 Sotmesa la moció a votació per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i CRIDA), i 1 vot en
contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
4. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDECAT), PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC) I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC-AM), PER A FER DE L’EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT
PRÒSPERA. (R.E. 5669, DE DATA 24/10/2017)
 Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC, i a la qual
s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-la conjuntament en
la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu sistema
d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres representants polítics
destacats,
Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més
important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no pas seguir

altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i per l’elecció de
les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint diversos models educatius,
Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats obtinguts
tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i, singularment,
en les proves d’accés a la universitat.
Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra
societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats territorials
educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més cohesió social,
Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en
la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans,
Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i professionals
esdevé cabdal en el model que compartim i defensem,
Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat, la
llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis pedagògics que
compartim i defensem,
Per tot l'esmentat anteriorment, els Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Demòcrata Europeu de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió
l’acció educativa i el model d’escola catalana.
Segon. Instar el Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats
"adoctrinaments ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no
tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país.
Tercer. Instar la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir la
cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.
Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada
de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al
Ministeri d’Educació, a tots els Grups Parlamentaris del Congrés, a la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi.”
Sr. Alcalde: Molt bé, declaracions per part del Partit Popular.
Sr. Ruffo: Gracias, señor Triadó. Brevemente. ¿Aceptamos en una educación que los niños tengan
que las manualidades que hagan sean pintar esteladas, por ejemplo, como hemos podido ver en
los medios de comunicación, en todos, durante estos días? Casos aislados, seguramente. Pero de
ahí viene el requerimiento del Ministerio de Educación. Por supuesto casos aislados, no voy a ser
yo el que diga que esto pasa en todos los... la educación pública, porque yo he estudiado en la
educación pública, y no me he encontrado con el caso, también tengo que decirlo. ¿Aceptamos
que un profesor le diga en público, a un alumno, “estarás contento de lo que hizo ayer tu padre
guardia civil”? ¿Lo aceptamos? Es que es muy grave, lo que está pasando, lleva pasando hace
mucho tiempo. Vamos a votar en contra.
Sr. Alcalde: Té la paraula la Crida.
Sr. García: Bé, en primer lloc agrairíem que diguessin nens i nenes o infants, no reproduir
discriminacions de gènere. I d’altra banda, bueno, no sé, que des del Partit Popular es digui “jo

això no ho he vist però això passa perquè ho diuen a la tele”, sabem a quines teles, precisament,
molt fiable tot el que hi diguin, i per tot això recriminar un model educatiu que s’ha vist... No ho
sé, jo no ho he vist, eh?, això. I recriminar un model educatiu que ha sigut d’èxit i que està
totalment provat, està fora de lloc i al final estan agafant les tesis d’un partit com Ciutadans, que
va néixer precisament per carregar-se l’escola, no? I veig que altres els segueixen. Simplement dir
que això és una... aquestes, això que es diu per part del Govern espanyol, darrerament, el tema de
l’educació, és una falta de respecte cap als i les docents dels nostres centres educatius, i per tant
és totalment recriminable, i simplement això. No veiem que per exemple vostè tingui cap
problema en parlar castellà, o sigui que això que es diu que ara resulta que ningú sap parlar
castellà perquè només ens ensenyen en català i el castellà està perseguit, són coses tan fora de
lloc que no cal discutir-les més.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Esquerra Republicana.
Sr. Font: Gràcies, senyor alcalde. D’aquesta moció, solsament es pot dir que la Generalitat ha
aconseguit una escola exemplar, on hi caben tots, catalans, espanyols i estrangers. Tot i així, el
Govern espanyol diu que no els agrada, i diuen que tenen que espanyolitzar les escoles. Això no és
d’ara, fa molts anys que ho venen dient. Només pot pensar així el que té ganes d’imposar.
Nosaltres no som així. A més, ho sabem tots. L’escola del nostre poble català ha fet tot el ha
pogut. Tot i això, sempre ha estat pressionats pel Govern espanyol. La nostra educació avui no es
toca.
Gràcies.
Sr. Alcalde: I el PSC.
Sr. Font: Per cert, un moment, sisplau, perquè ell em diu que els infants estan allà dintre, i els hi
diuen, els hi fan pintar banderes estelades, i cosetes d’aquestes, com ho ha dit?, ja no me’n
recordo, què més ha dit. Primera, que no ho crec, i segona, que si és l’únic argument per anar en
contra de la immersió lingüista que tenim a Catalunya, crec que és un error tremendo, i més vostè
ho ha pogut comprovar-ho. Gràcies.
Sra. Fernández: Bona nit.
A veure, nosaltres creiem que el model d’educació que portem des de, a Catalunya, des de fa més
de 30 anys, ha sigut un model inclusiu, un model modèlic, per dir-ho d’alguna manera, que ha
donat molt bons resultats, com dèiem a la part expositiva de la moció, i a més no només ho
pensem nosaltres. O sigui, hi ha el recolzament de tot el marc unitari de la comunitat educativa.
En el marc unitari de la comunitat educativa, a més dels docents hi ha les federacions
d’associacions de pares i mares de l’escola primària, de l’escola secundària, els sindicats
d’estudiants, els sindicats de mestres, vull dir que no és una qüestió que la pensem nosaltres, és
que tot el marc educatiu està d’acord que l’educació que hi ha a Catalunya és bona i ha complert
perfectament amb la inclusió de la nova gent, amb la normalització lingüística, i que els resultats
que tenen els alumnes avui dia, tot i no ser els millors d’Europa, i ens agradaria que cada vegada
fossin millors, són bons. Llavòrens, a veure, segur que hi ha algú, hi ha hagut casos aïllats
d’adoctrinament, però segurament a la resta de l’Estat espanyol també hi ha hagut algun cas
puntual d’adoctrinament, per això no podem condemnar tot un sistema educatiu.
Sr. Alcalde: PDeCAT.
Sr. Tintoré: Bé, bon vespre de nou.

Bueno, sembla que ho focalitzi tot a vostè, ja sap que li tinc un apreci personal, no polític, però
personal sí. Jo li volia fer una pregunta, però vostè, sincerament, ja ha contestat, no?, que vostè,
que fins ara, fa ben poc, no sé si encara, doncs, estudia, si a vostè l’havien adoctrinat i sincerament
ja ha dit que no. Sembla que millor exemple que aquest, que és el que vostè defensa, doncs
canviar aquest model em sembla que només amb aquesta pregunta vostè mateix doncs ja s’ha
contestat. Escolti’m, bueno, abans, també veig algun mestre, per aquí, per tant, doncs, agrair la
tasca i el model que fan any rere any, val?, doncs en relació a la moció, aquest agraïment públic.
I després, vostè diu “els mitjans de comunicació ens posen l’exemple”, quins mitjans de
comunicació, senyor Bernabé?, els que manipulen, quines televisions veu, quines cadenes veu?
Vull dir, jo aquest exemple que vostè ha dit jo no l’he vist enlloc, si el veu és perquè ha sortit, però
clar, si ens hem de fiar dels mitjans de comunicació de l’Estat espanyol, doncs òbviament tindrem
la visió que tenim. I tan sols recordar-li que els nens catalans estan per sobre de la mitjana en
llengua castellana amb la resta de l’Estat espanyol, per tant, suposo que és un model que
funciona, i és un model educatiu exemplar.
Sr. Alcalde: Bueno, voleu rèplica?
Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Triadó.
Senyor Font, usted dice que no tengo argumentos. Si usted intenta que el próximo Pleno se
convoque con más tiempo, nosotros podamos disponer de las mociones con más tiempo, pues
seguramente podremos entrar en un debate mucho más enriquecedor y mucho más constructivo.
Nada más.
Creo que lo que ha dicho el señor portavoz del PDeCAT pues bueno, se ven en las noticias. Hablo
de, por ejemplo, de noticias de El País, que creo que es un periódico súper... bueno, pues
entonces, bueno, pues nada, los medios de comunicación, El Punt Avui, TV3, y ya está, y de aquí
no salimos. Vale, pues nada más, gracias.
Sr. Alcalde: Intervencions?
Sr. García: Sí, de aquí sí salimos. Salimos afuera i els mitjans internacionals no tenen gaire a veure
amb els mitjans espanyols, tot i que hi hagi gent, crec que en aquest cas va ser de Ciutadans, que
demanava que com pot ser que el Govern espanyol no arribi a manipular també els mitjans de
fora, perquè no es podia permetre, això. Bueno, és que... res més a dir.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Font: Quan vulgui, podríem tindre aquest debat, que n’estic segur que vostè, havent estat com
ha estat dintre de les escoles catalanes, poques coses podrà trobar en contra de l’ensenyament
català.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Voleu fer el PSC algun comentari?
Bé, jo, abans de votar, dir, escolta’m, aquí, les escoles catalanes no adoctrinen, ensenyen, i
ensenyen molt bé. Agrair la feina dels mestres, la feina que fan. No només això, sinó, no només, jo
tinc dos fills que van a l’escola pública i saben parlar tant català com castellà, i això és un orgull per
mi com a pare, que a l’escola, l’escola pública, es puguin aprendre els dos idiomes que en aquest
moment són majoritaris. Jo, en aquest sentit, això, agrair la feina de tots, i més aquesta capacitat
que tenen els mestres i el model educatiu d’anar integrant també, és un model també no només
d’ensenyament sinó d’integració social, amb molta gent que ha vingut durant molts anys doncs a
viure a Catalunya, que se’ls ha integrat gràcies al model educatiu, i s’han fet doncs seus tant,

doncs, tant els que són, els que estaven aquí com els que han anat venint, les famílies que han
anat venint al llarg d’aquests anys, no? Agrair la tasca, la feina, l’esforç que fan dia a dia, i de,
també, d’adaptació als nous temps que van venint, i això, el meu reconeixement públic a la feina
que fan directors, equips educatius i mestres avui en dia a Catalunya.
Passem a votació. Vots a favor de la proposta?
 Sotmesa la moció a votació per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i CRIDA), i 1 vot en
contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
5. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDECAT) I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM), PER A MANIFESTAR EL SUPORT
AL GOVERN DE CATALUNYA I AL PARLAMENT PER FER EFECTIU EL MANDAT POPULAR DEL
PASSAT 1 D’OCTUBRE. (R.E. 5668, DE DATA 24/10/2017)
 Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT i ERC-AM, i a la qual
s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-la conjuntament en
la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“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 Premià de Dalt

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. 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.”
Sr. Alcalde: Bé, abans d’això, explicar que aquest és l’anunciat, correspon, doncs, a la moció que
ens ha enviat tant l’AMI com l’Associació Catalana de Municipis, referent doncs a la suspensió.
Consta de tres apartats, aquest és el primer. Dir que aquí parla de dues lleis, parla de... no estem
aquí, doncs, parlant del rebuig al 155, són el punt 2 i el 3, al no poder votar-se cadascun per
separat, i donat que en aquest apartat es parla d’una sèrie de lleis que una està suspesa i l’altra
anul·lada, doncs aquí hi havia la discrepància a nivell tècnic, a nivell de Secretaria, que pot haver-hi
aquesta impugnació, llavors preferim separar-la en dos per preservar els punts 2 i 3 en una altra
moció que parlen de rebuig explícitament al 155. Per tant, passem a exposició.
Sr. Ruffo: Y la otra explicación, me consta, pues básicamente que las dos mociones son igual,
tienen el mismo cuerpo, lo que pasa que una el PSC no la puede votar a favor y la otra sí. Pues esa
es la explicación, ¿no? Por lo tanto, señora Secretaria, usted lo sabrá mejor que yo, así no hace
falta que lea el texto siguiente, porque... copiar, pegar. La que vamos a debatir ahora,“per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre”, ¿qué mandato? ¿Qué mandato, el de las urnas
opacas del 1 de octubre? Urnas que, por cierto, se utilizaron una semana antes en una democracia
consolidada y fuerte como Sudán del Sur. Las mismas. Mismo modelo y todo. Es curioso, un
referéndum donde solo van a votar independentistas, donde ya se tenía previamente el resultado
del referéndum pactado, grabaciones de la propia Guardia Civil, que lo decía: “Sí, no, no, si hay
2.200.000, pon 700.000 más y a ver si llegamos a los 3 millones.” Grabaciones de la Guardia Civil,
ningún medio de comunicación. ¿Vamos a hacer determinante...? ¿Vamos a hacer determinante el
resultado de una consulta con un cambio de censo a última hora, donde la gente pudo votar dos,
tres, cuatro, cinco, seis veces, sin ningún tipo de problema, tal y como se ha demostrado por
activa y por pasiva en muchos medios de comunicación? ¿Esto es garante de poder tirar adelante
algo? No, y ustedes lo saben, que no.
Nosotros vamos a votar en contra y vamos a también hacer referencia a un informe que nos ha
hecho llegar la Secretaria de esta Corporación, que se lo agradecemos públicamente, que finaliza
así: “És el que s’informa, als efectes de les possibles responsabilitats en què es pugui incórrer en
cas de manifestar-se en un vot favorable sobre la mateixa.” Muy transparente la moción no pinta.
Sr. Alcalde: Molt bé, passem al següent.
El que és bo d’aquest poble i de la democràcia de Premià de Dalt i de Catalunya és que avui pugui
estar dient el que està dient i amb el màxim respecte possible, no? Passem al... Crida, sisplau.
Sr. García: A veure, anem per parts. Primer, aquesta trampa de dir: “El referèndum no es va fer
amb les garanties suficients, per si de cas van fotre hòsties a tothom”, i perdoneu les paraules,
“perquè no era suficient, no tenia garanties però per si de cas no el deixem fer”, no? Després es va
fer, si vostè hagués volgut hauria pogut venir als col·legis electorals i hauria vist com es va fer tot
de manera democràtica gràcies a la participació de la ciutadania, que es va deixar la pell durant tot

el dia, i òbviament el recompte no té cap dubte de la forma... És impossible que es recomptessin
vots doblement i ho sabem perfectament els que hi vam ser. Per posar una de les excuses que es
diuen.
D’altra banda, doncs, això, diu que no té legitimitat, però després fer servir la repressió, i després,
un cop s’ha votat, tornar un altre cop al tema que no tenia legitimitat. També recordar que la
moció es diu, no?, això també ve d’un mandat del 27 de setembre, que sí que va ser legal, per
tant, tampoc entenem les sortides que es diuen, per exemple, des del Partit Socialista, que ens
diuen: “Feu eleccions.” Si les eleccions anteriors ja van ser democràtiques i ja van ser legals i
tenien el mandat d’anar cap a la independència, amb la majoria del Parlament, doncs, tampoc
entenem que ara la solució siguin unes altres eleccions. No té cap sentit, tot plegat. Anava a afegir
alguna cosa més, però cada cop que parla el Partit Popular, se me’n van els temes.
Sr. Alcalde: Passem a Esquerra. Esquerra, sisplau.
Sr. Font: Gràcies.
Ja fa anys que Catalunya es va manifestar demanant els nostres drets. Però mai ningú ens n’ha fet
cas. Cap Govern s’ha preocupat. Com aquell qui diu, pensaven “qui dia passa any empeny”, no?
Però tot té un final. Els catalans tenim molta paciència i hem viscut allò que també es deia, no?,
“el peix al cove”. Arriba el moment que això s’acaba. Ara tenim un Govern i un Parlament que fa
cas a la veu del poble. L’escolta i fa la seva feina, fa un referèndum i vol aplicar la voluntat del
poble. És ara que li hem de donar tot el suport. Doncs és el poble qui ho demana, no un o dos
descelebrats, sinó més aviat el contrari.
M’haig de dirigir una altra vegada a vostè, perquè i em sap greu perquè en temes municipals
moltes vegades estem d’acord, eh? Però això és una altra història. Escolti’m, les urnes hi van ser,
es va votar. Ha dit vostè coses que sap que no són veritat. No vull entrar en més polèmica, eh? Ara
sí, l’hi haig de dir, no portin la policia a treure les urnes, ni peguin a la gent. Haguessin deixat votar
com era lo seu, i avui podria opinar amb causa justa; si no, no és culpa nostra, que hagi vingut la
policia.
Sr. Alcalde: Molt bé. Més intervencions per part del PSC?
Sr. Marin: Sí, bona nit.
Bueno, la moció reflexa clarament el posicionament i el full de ruta dels partits independentistes i
la defensa dels seus representants polítics i les seves decisions. Nosaltres, com a Partit Socialista,
no estem políticament d’acord amb aquests actes i amb aquestes decisions, i sobretot per aquest
model de Catalunya ni d’Espanya.
Dit això, com a grup municipal socialista, hem de dir que, per coherència amb nosaltres mateixos, i
amb les nostres decisions, i sobretot perquè entenem que en política la coherència és una
premissa indispensable, i donat que aquest grup, des que va començar tot el tema parlamentari i a
nivell de municipis del tema independentista, vàrem decidir donar un vot d’abstenció perquè
precisament enteníem que l’abstenció era com donar o deixar una porta oberta al diàleg en tot
aquest procés, i que s’havia de resoldre per la via del diàleg, i encara a dies d’ara i dia d’avui
entenem el mateix, que encara es pot resoldre d’una manera diferent i sobretot dialogant, i per,
sobretot per la nostra coherència, tot i estar en contra de la moció, votarem abstenció com hem
fet fins ara.
Sr. Tintoré: Bona nit.

Bé, ja s’han dit moltes coses, i no cal ser repetitiu, però és que això s’acabaria que ens deixessin
votar. Senyor Bernabé, deixi’ns votar... bueno, no vostè, el seu partit. Deixi’ns votar en un
referèndum acordat i tot això segur que ens ho estalviaríem. I no em torni a posar un exemple de
mitjans de comunicació i de la Guàrdia Civil justament amb l’1 d'octubre, perquè no... no és
creïble.
Sr. Alcalde: Pues... rèpliques, sisplau.
Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor alcalde. Contestar al señor García Ábalos dos puntos que ha dicho, que
me parecen interesantes para debatir, pero no en sí interesantes. Dicen que fue muy transparente
el recuento, es tal que si miramos el recuento oficial de la Generalitat, hay colegios electorales, o
mal llamados colegios electorales ese día, donde se llevaron las urnas la Policía Nacional o la
Guardia Civil, y en los resultados aparece el recuento entero. ¿Qué los contó, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y se lo pasó a la Generalitat de Catalunya? No. Aquí ustedes saben que si no hay
garantías, de hecho fueron Junts pel Sí los que contrató observadores internacionales. Curioso que
quien organiza la consulta los contrate, y que cuando acabó todo el proceso dijeron que no había
ninguna garantía. Pero bueno, ya les tapamos la boca y no pasa nada. Y usted ha hablado también
del mandato del 27 de septiembre, el cual su candidato dijo que era un plebiscito, y se había
perdido, el señor Antonio Baños, y se fue. Se fue básicamente porque ustedes no estaban de
acuerdo, porque ni era un plebiscito, ustedes querían hacerlo así, y así lo están haciendo, y les da
igual los votos, la gente, y solo quieren hacer lo que ustedes tienen previsto.
Sr. Alcalde: Molt bé, més intervencions?
Sr. García: A veure, en primer lloc, la Crida no es va presentar a les eleccions, per tant no cal
comentar res més. Parlar del 27 de setembre com sempre fent aquesta trampa de comptem els
vots que sí i els vots que no i els vots que no van dir res els comptem com que no perquè ja ens
interessa, doncs, òbviament no tornarem a debatre sobre això.
Després, simplement remarcar que al final ja hem votat, no crec que calgui tornar a votar, perquè
ja s’ha votat, i si no seria deslegitimar aquest referèndum. Els observadors internacionals, el que
van dir és precisament que, òbviament, s’hauria pogut fer una mica millor, si l’Estat espanyol no
hagués exercit aquesta violència brutal contra la ciutadania, que està, per cert, denunciada per
Amnistia Internacional entre d’altres. I això és el que van dir els observadors internacionals, només
cal escoltar-ho i llegir-ho.
D’altra banda, simplement, la gent serà la que faci possible que s’apliqui aquest resultat de l’1
d'octubre, per tant estem segurs que s’aplicarà ben aviat, per decisió del Parlament de Catalunya,
el Govern de la Generalitat, i si no, doncs per la pressió de la ciutadania.
I després, doncs fent referència al que comentava abans que també volia que hi hagués un Ple per
poder debatre altres assumptes, i que li semblaven interessants totes les aportacions, o poder
debatre-les, doncs convidar-lo que després de la declaració d’independència hi haurà un procés
constituent on totes les opinions seran benvingudes i es podrà debatre sobre quin és el país que
volem.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, hi ha més intervencions, a part d’Esquerra, PSC?
Bé, jo aquí, posar en dubte l’1 d'octubre, dir que també, gràcies a l’1 d'octubre també hi ha hagut
molta gent del Govern espanyol que s’ha tret la careta i ha mostrat la realitat, i a més amb aquesta
ànsia, doncs, d’aixafar-nos, o d’aquesta repressió policial, el que ha fet és que, doncs, de manera

molt intel·ligent, ho ha internacionalitzat, perquè ho heu pogut veure, aquestes imatges, per molt
que mitjans espanyols no han volgut fer-ho gaire públic a tot el món, perquè això són imatges... Si
segurament ens haguessin deixat votar sense... i després invalidar els resultats, probablement no
hagués sortit de l’àmbit, doncs, català o espanyol, no?
I bueno, tot i lamentar doncs aquests actes que va haver-hi el dia 1 d'octubre, també gràcies a això
s’ha pogut doncs veure doncs la realitat de l’Estat espanyol, i aquest de manera tranquil·la, serena,
dir que cada vegada hi ha més gent, i gràcies a l’1 d'octubre segurament hi ha més gent que veu
més viable fer un nou estat que intentar canviar l’Estat espanyol, i això, aquest fet no és a
vegades... no són temes d’identitat, moltes vegades, sinó que al final crear un estat molt millor,
més just, doncs és... cada vegada ho creu més gent, que és millor fer-ho, doncs, un de nou, que
canviar el que hi ha doncs a Madrid, no?
I per aquest motiu, doncs bé, dels partits doncs que recolzem, estem al Govern de la Generalitat i
recolzem el Govern, doncs també creu aquestes lleis, doncs, que han d’obeir la legalitat catalana, i
els partits de caire espanyolista, doncs, obeir el Tribunal Constitucional.
Per tant passem a votació. Vots a favor de la moció?
 Sotmesa la moció a votació per 12 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM i CRIDA), 1 vot en contra
(PP) i 3 abstencions (PSC) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
6. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
(PDECAT), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) I PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA (PSC), PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. (R.E. 5665, DE
DATA 24/10/2017)
 Moció presentada inicialment pels Grups Municipals del PDeCAT, ERC-AM i PSC, i a la qual
s’adhereix el Grup Municipal de la CRIDA Premià de Dalt per presentar-la conjuntament en
la sessió plenària.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent moció:
“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 Premià de Dalt
ACORDA
Primer. 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.
Segon. 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.
Tercer. 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.”
Sr. Alcalde: Intervencions?
Sr. Ruffo: Sí, gracias, señor Triadó. Esperemos que sea la última o la penúltima, ¿no?
Antes de nada, ustedes hablan de que si se ha internacionalizado el proceso y demás. En la
enésima jornada histórica en el Parlament el otro día, que, por cierto, usted, la cuenta del
Ayuntamiento oficial de las redes sociales nos hizo saber que usted estaba allí, cosa que no lo
compartimos, el que se tenga que informar sobre su vida privada, pero bueno. En ese acto se dijo:
“La declaramos, pero la suspendemos, ¿por qué?, porque tenemos tantísimos mediadores
internacionales que vamos a parar, vamos a suspenderla y hablar. Y han pasado, creo, dos
semanas, y aún no sabemos qué mediadores internacionales hay.
Usted lo decía en la moción, Europa les da la espalda, porque Europa está con la democracia, y lo
está diciendo día tras día. Con el 155, y acabo ya, saben ustedes que no se suspende nada. No se
suspende nada porque ya está suspendido, se suspendió el día 6 y 7 de septiembre en el
Parlament, y cuando decidieron cerrar el Parlament, no dejar hacer política a los grupos de la
oposición, no dejar controlar al Gobierno, y suspendiendo la democracia, además de verdad, en
Cataluña. O sea, no se suspende nada, ya está suspendido.
Por lo tanto, el 155, ¿para qué va a servir? Para que pongan, se puedan poner urnas de verdad, no
urnas opacas, urnas trasparentes, las que se utilizan en las democracias de verdad, para parar la
fuga de empresas, que ya van más de mil empresas que se han ido de Cataluña, no volverán, lo
primero que dice la Caixa, “no volveremos”, no es temporal, es definitivo. Por lo tanto, 155 para
devolver la democracia, y creo que aún hay tiempo para que el señor Puigdemont... iba a decir
presidente, pero es que no es el presidente de todos, lamentablemente, pare la aplicación de este
artículo, vuelva a la legalidad, y no se tenga que aplicar este artículo.
Creo sinceramente que es lo que le interesa realmente al independentismo, y no sé si al
independentismo, sino a Esquerra Republicana, que se ve un vídeo estos días, en redes sociales y

demás, del señor Tardá, de 2013, hace 4 años, diciendo que el 155 sería un verdadero chollo para
Cataluña. Por lo tanto, blanco y en botella.
Sr. Alcalde: Bueno, més intervencions?
Sr. García: A veure, bueno, sí, òbviament, Rajoy ha ajudat bastant a la independència de
Catalunya, jo crec que això al final s’ha de reconèixer, perquè ho fan tan malament que al final la
gent va fent-se més i més independentista, cada cop més, no?
A nivell internacional també és difícil esperar suports immediats d’una Unió Europea que fa el que
fa amb els refugiats, per exemple, però tot i això, quan es declari la independència arribaran els
suports internacionals i per això no cal patir. Com que veig que ara no només ha dit que estem
fora de la legalitat, sinó que estem fora de la democràcia, doncs potser fins i tot li semblarà bé,
no?, que es creï una democràcia i una república on els drets socials puguin ser reconeguts i puguin
ser decidits per la ciutadania.
I bueno, simplement això, ja hem dit les opinions sobre els altres temes, òbviament estem
totalment en contra d’aquesta suspensió de l’autonomia, que a més s’aplica de forma... que
directament s’ho carreguen tot. L’oposició dels socialistes, m’alegro que defensin l’educació
catalana, però al final el que està fent el PSOE és aplicar el 155, que també es vol carregar
l’educació catalana. Per tant, tampoc acabem d’entendre aquesta posició.
Sr. Alcalde: Molt bé, Esquerra Republicana.
Sr. Font: Bé, moltes gràcies.
Bé, quan ens vàrem presentar a les eleccions municipals, portàvem un eslògan que deia: “De gran
vull ser petit”. Això estava basat en el sentit de la il·lusió i l’empenta de servir el poble de Premià
de Dalt. Avui això casi s’ha fet realitat, però a l’inrevés. Entre el PP, PSOE i els Ciutadans, ens han
fet retornar a la nostra infantesa, principalment a la meva, no? Us asseguro que jo ja havia passat
per tot el que ara volen tornar a fer passar. Per parlar en català havia rebut clatellots. Per llegir un
llibre en català, me’l van cremar. Em portaven tant sí com no a cantar el “Cara al sol”. Que no
estiguessis a Barcelona amb una colla d’amics, perquè acabaves corrent davant dels grisos o la
Guàrdia Civil. Si corries poc, acabaves a la tocinera. Ni tan sols em podia dir Josep. Un dia, algú es
va equivocar i va col·locar un president que es deia Adolfo Suárez. Error. Va legalitzar partits
polítics, i va intentar portar la democràcia a Espanya. Del que aquesta persona va fer en el seu
moment, Catalunya pràcticament n’ha viscut fins ara. Doncs ningú pràcticament ha fet res més des
d’aleshores. Hi ha hagut petites modificacions, que tant com s’han donat, se us han tret. I el poc
que queda ens ho volen treure ara.
Hem de tornar a la policia de la porra, quan tenim uns Mossos que han demostrat la seva vàlua?
Això és ràbia, veritat? Hem de tenir censurada la televisió, la ràdio, i ser com una televisió
espanyola, que només es pot dir el que els interessa a ells? Hem de tornar a posar els alcaldes a
dit, perquè si els votem poder hauran d’anar a la presó? Hem de tornar a pensar que a les escoles,
com menos sàpiguen les criatures millor, perquè si no poden ser els nostres enemics el dia de
demà?
Tenim dues persones legals que només per defensar els nostres drets són a la presó. El major dels
Mossos està a l’espera només per fer la seva feina ben feta. És poder enveja, el que Catalunya
estigui ben situada, que la gent que hi viu tingui empenta i il·lusió, i que hi vegi una mica més enllà
de la punta del seu nas?

Senyors, no cal reflexionar massa per veure que el 155 és una aberració, es fes com es fes. Doncs
al final tot el dolent queda, i no marxa.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, Partit Socialista?
Sra. Fernández: Sí, bona nit.
Bueno, primer dir-li al senyor García que nosaltres, els socialistes, som un partit plural. Respectem
les diferents sensibilitats dintre del nostre partit, per això fa molts anys que ens abstenim en tots
els temes independentistes, respectem les sensibilitats dels nostres simpatitzants, militants, el que
vostè vulgui. Ens qüestionem els uns als altres, qüestionem el que diuen els nostres dirigents, no
repetim consignes. Quan el senyor del PSOE, el senyor Sánchez, decideix recolzar l’aplicació de
l’article 155, nosaltres no hi estem d’acord, i no només nosaltres. Han sortit moltes veus que no
estan d’acord amb el senyor Sánchez. Llavors, senyors, nosaltres no repetim consignes,
qüestionem tot el que diuen els nostres dirigents, el que diu el company del costat, val?, i el que
diu qualsevol, per això tenim pensaments diferents, i per això no estem a favor de l’aplicació de
l’article 155.
I no estem a favor de l’aplicació de l’article 155, no només per les raons que diu en aquesta moció;
hi ha raons polítiques, hi ha raons de legitimitat política, raons d’eficàcia i raons legals. Polítiques
perquè a hores d’ara creiem que aplicar l’article 155, amb la tensió que hi ha, en comptes de
buscar solucions pactades, l’única cosa que fa és afegir foc, val?, afegir foc a la tensió que tenim.
Per legitimitat política, perquè el senyor ministre de Justícia i el Fiscal General de l’Estat, que
poden tenir un paper destacat en el compliment de l’article 155, estan reprovats al Congrés dels
Diputats. Per raons d’eficàcia, perquè donat el desconeixement que té el Govern del PP de
l’Administració i de la situació que es viu a Catalunya, segur que no resol cap problema; al revés,
creiem que l’agreujaran. I per raons legals, perquè tot i que l’article 155 és un article
constitucional, perquè està a la Constitució, no només a l’espanyola, sinó a moltes constitucions
europees, és un article que no s’ha desenvolupat mai; llavòrens, dona molta arbitrarietat per
aplicar-ho. I pot ser, fins i tot, que segons l’aplicació i segons el que ha demanat el Consell de
Ministres que aprovi el Senat, potser fins i tot podria entrar en contradicció amb l’article 1 i 2 de la
Constitució, l’article 1, que defensa el pluralisme polític, i l’article 2, que reconeix i garanteix les
autonomies.
Per això, senyors, nosaltres no estem a favor de l’aplicació del 155, encara que el senyor Sánchez
hagi recolzat el Govern del PP, perquè nosaltres ens qüestionem les coses i valorem les coses, i
nosaltres som catalans, també; no som catalans ni de primera ni de segona, vivim aquí, val?, i
valorem la situació que s’està vivint aquí. Per això tenim posició pròpia. No repetim eslògans,
tenim la nostra posició.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. El PDeCat.
Sr. Tintoré: Bé, bona nit de nou.
Bueno, més que donar el recolzament, que és obvi, poder és més per al·lusions, no?
Vostè, senyor Ruffo, diu de les empreses que han marxat, doncs sí, malauradament han marxat,
però lo que és més flagrant és amb tota l’ajuda i facilitats per part de l’Estat espanyol perquè ho
puguin arribar a fer. Això és una deslleialtat i una manera de fer tan barroera que lamentablement
ja no ens sorprèn res de l’Estat espanyol.

S’agafen un article 155 de la Constitució, que jo li pregunto quina Constitució, perquè, clar, els
anys passen, les coses canvien, d’aquesta taula em sembla que menys el senyor Font i el senyor
Paco Monleón, em sembla que no l’ha votat ningú. I a més a més, lo més curiós del tema és que el
seu partit, aleshores l’Alianza Popular, amb 16 diputats, la vota en contra “por ser demasiado de
izquierdas, la Constitución”. I vostès s’hi aferren com si fos la seva mare, cosa que encara és més
esperpèntica. Això sí, canviem la Constitució perquè la Infanta algun dia, com que “no tiene sangre
azul”, pugui regnar a l’Estat espanyol, o es canvia la Constitució amb una trucada telefònica per
part del senyor Rajoy i del senyor... Zapatero, això; no me’n recordava.
Per tant, escolti, és que és lo que deia, és tot tan, tan, tan, tan esperpèntic, tot plegat, que un ja no
sap ni què dir, ni com defensar veient aquestes actuacions, i amb lo que ens vindrà a sobre. Doncs,
en fi, doncs en lloc de seure a negociar i veure realment l’Estat espanyol el gran problema que té
amb Catalunya, lo que fa és oprimir, posar un article que, com bé deia l’Imma, no l’ha aplicat mai
ningú, i a saber el que pot passar.
El que és obvi, que això, aquesta no és la solució, és un problema molt complicat, però reprimir i
treure les institucions i posar-les com les fa l’Estat espanyol, segur que la solució no ho és.
Sr. Alcalde: Molt bé, voleu rèplica, senyor Ruffo? Senyor de la Crida?
Sr. García: Sí, un parell de coses només, primer que ens agradaria que aquest cop el públic pugui
intervenir si té voluntat de comentar alguna cosa al respecte, igual que es va fer en l’acte que es
va fer davant de l’Ajuntament posteriorment al referèndum, perquè és un tema que hem demanat
reiteradament, però pensem que una ocasió així encara amb més raó, doncs si hi ha gent que es
vulgui expressar sobre tots aquests temes, que al final venen de la ciutadania, ens agradaria que
poguessin fer-ho.
D’altra banda, en primer lloc agrair que el posicionament del Partit Socialista de Premià de Dalt
sigui en contra del 155, tot i que al final estan en un partit que sí que hi ha hagut veus en contra,
però la posició del PSC com a tal no està siguent gens en contra clarament del 155, i el PSOE,
òbviament, hi està totalment a favor, i el que lamentem és que els altres posicionaments no
estiguin gens clars, no només per les abstencions, sinó doncs que no hi hagi una condemna de
temes com els que hem comentat abans, per entrar més en matèria. Per tant, el que no tenim clar
és que un Govern que ha d’implementar la república, els resultats de la declaració de la república i
el procés constituent, que també tindrà una base municipalista, no acabem d’entendre que un
Govern pugui estar format també per un partit que no comparteix aquests posicionaments i
aquest camí que hem de fer com a poble i com a Catalunya.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. Font: Sí, sisplau.
Senyor Ruffo, de diàleg, res de res. Bé que l’hem ofert i que, de diàleg, res de res. Bé que l’hem
ofert, però no l’han acceptat mai. No pateixi, que el nostre Govern farà el que tingui que fer i
segur que ho farà bé. No pateixi per la fuga de les empreses, no és cap problema, ens en sortirem.
I per últim, Rajoy tampoc és el meu president, però de moment el tinc que aguantar.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Hi ha més intervencions?
Sra. Fernández: Bueno, sí, dir-li al senyor García que jo estic orgullosa de pertànyer a un Govern
plural, que hi ha diverses opinions. Si vostès el que volen és un Govern de pensament únic, això té
un nom molt lleig, eh?

Sr. García: Primer, per al·lusions, en cap moment he dit això ni ho pensem, és bastant obvi, i
simplement estem opinant que políticament es vol anar cap a un camí que no es comparteix des
dels diferents partits del Govern. Ni és una qüestió personal, és una qüestió d’altres temes, ni cal
que es contesti d’aquesta forma, sincerament.
Sr. Alcalde: Bé, com que ja és l’últim punt, per acabar. Bé, aquest punt, una mica, és el resum de
tot plegat, no? Quan parlem dels dos punts, diu: “Condemnar la violació dels drets fonamentals a
Catalunya, a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i
les institucions catalanes”. Segon punt, “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”.
Dir que avui no hem parlat sobretot d’independència, sinó que hem parlat sobretot, més que
d’independència, d’una sèrie de valors, eh? Hem parlat de la no-violència, que avui en dia parlar
de la no-violència, de llibertat d’expressió, de llibertat de reunió, de la preservació del model
educatiu, i també de la preservació de les nostres institucions, sembla mentida que a l’any 2017
haguem d’estar presentant mocions sobre aquests temes, que es consideraven drets fonamentals
doncs fa ben pocs dies, no?
Vull agrair també el to i la forma, perquè, com veieu, som un poble plural, tothom té les seves,
doncs les seves ideologies, els seus punts i el poden expressar, i agrair també doncs el
comportament doncs del públic, eh?, per intentar doncs mantenir al Ple el màxim respecte
possible. Podem expressar la nostra opinió, podem tenir discrepàncies, però jo estic molt orgullós
que 15 dels 17 regidors d’aquest Ajuntament, tots aquests temes que hem dit doncs els... que no
estem parlant ni d’independència, això ja va més enllà de la independència, parlem de valors, no?
Per tant, agrair-vos el to, en general, a tots, i dir que això, que a nivell nostre, com, doncs, tenir
aquesta varietat dintre del nostre... del nostre, doncs, del nostre municipi, del nostre Ajuntament,
amb aquesta diversitat, considerem que és, considero que és molt positiva, perquè respectem la
diversitat i també a nivell de poble busquem un objectiu comú, dintre d’un programa d’actuació
municipal.
Per tant, passem a votació, i com és habitual, aquest és un Ple extraordinari, no hi ha, doncs torn
del públic, però, com és habitual, quan acabi el Ple, doncs ens acostarem, com sempre donem la
cara, ens acostarem al públic perquè qualsevol dubte, aclaració que hi pugui haver, doncs
cadascun dels regidors podrà atendre-us de manera, doncs, personal, i aquí no ens amaguem de
res. Per tant, passem a votació d’aquesta moció.
 Sotmesa la moció a votació per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC i CRIDA), i 1 vot en
contra (PP) dels 16 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la moció presentada en tots els seus punts per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència, i esperem el proper mes tenir
un Ple ordinari, i qualsevol cosa doncs atendré encantat. Gràcies.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 21’45
hores del dia 25 d'octubre de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.
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