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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 25 D’OCTUBRE DE 2017 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Hora que comença: 19.03 hores 
Hora que acaba:  19.38 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 
Coia Tenas i Martínez 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 

Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Josep Antoni Romero Carbonell 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació de la urgència de la sessió 
2) Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, obre la sessió extraordinària i 
urgent del Ple municipal. S’estan vivint uns moments claus de país i, per tant, s’ha 
d’anar responent per donar suport al Govern de la Generalitat i han demanat que 
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es convoqués aquest Ple per aprovar aquesta moció, per tenir més força. A causa, 
també, de l’excepcionalitat del moment també volen demanar, per no carregar més 
les arques de l’Ajuntament que aquest Ple no sigui retribuït i demana que cada 
regidor manifesti la seva voluntat. Abans, però, s’ha de votar la conveniència de la 
urgència d’aquesta convocatòria. 
 
1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna objecció a la urgència d’aquesta 
sessió, la qual queda aprovada per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. 
Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira, 
Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló 
Renau i Marc Jiménez Torres, i un vot en contra de la regidora Cristina Soler 
Vílchez. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa excusa els regidors Pere Xirau i Espàrrech, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer i Toni Romero Carbonell, els quals per diferents motius 
no han pogut assistir a aquesta sessió. 
 
2.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema 
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de 
drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació 
de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres 
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a 
aquella situació d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i 
més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el 
gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la 
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la 
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que 
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Canet de Mar acorda per onze vots a favor 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i 
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Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc 
Jiménez Torres, un vot en contra de la regidora Cristina Soler Vílchez i dues 
abstencions de les regidores Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo Mata: 
 
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, així com emplaçar 
la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política, 
autoorganitzant-se per fer front a l’aplicació de l’article 155. 
 
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, al Parlament Europeu i al Consell d’Europa. 
 
La senyora alcaldessa llegeix la moció. Explica que els grups municipals que 
presenten aquesta moció per a la seva aprovació són els grups municipals d’ERC, el 
PDeCAT, Canetencs Independents i la CUP. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
al seu grup li agradaria fer una reflexió i és que el tema central de tot plegat no és 
només un tema democràtic, sinó que és un tema de la pressió del projecte 
nacionalista espanyol als pobles sense estat que volen independitzar-se i per això 
consideren que convé remarcar que el que s’ha de defensar és l’exercici de la 
independència i la proclamació de la república i no només les institucions de govern 
autonòmiques. Per altra banda, el seu grup, tot i que ja s’ha dit que sotasignen 
aquesta moció i hi votaran a favor, volen proposar una esmena al punt 3 amb el 
redactat següent: emplacem a la ciutadania a treballar per donar una resposta 
col·lectiva, social i política, autoorganitzant-se per fer front a l’aplicació de l’article 
155. Perquè no hi hagi dubte amb la paraula autoorganitzar-se, explica que amb 
això volen dir que conviden, des de les institucions, a una cosa que ja s’està fent, 
com és que el poble s’autoorganitzi arreu del país, amb la creació dels comitès de 
defensa de la república, com quan les persones autoorganitzades van defensar els 
col·legis el dia 1 d’octubre i amb totes les mobilitzacions que s’estan fent gairebé de 
manera espontània. Amb aquesta esmena busquen remarcar aquest aspecte i volen 
que quedi clar que des del consistori es convida la gent a autoorganitzar-se. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
des del seu grup municipal s’ha intentat transaccionar algun punt però entenen 
també que amb la demanda que feien es perdria una part de l’essència d’aquesta 
moció. Per aquest motiu, la seva posició és la de l’abstenció. Tot seguit passa a 
explicar els motius de la seva intenció de vot. Davant la declaració del president del 
Govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, després de la reunió extraordinària del 
Consell de Ministres del passat dissabte 21 d’octubre, en la qual explicava la seva 
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voluntat d’activar l’article 155 de la Constitució Espanyola, pel qual se suspèn per 
complet l’autonomia de Catalunya, amb el suport del PSOE i de Ciudadanos, davant 
d’això, el PSC de Canet vol expressar el seu posicionament sobre aquests fets i els 
que s’han anat produint des del passat 20 de setembre. L’aplicació del 155, a banda 
de contradir-se amb l’article 2 de la Constitució, que diu clarament que les regions i 
les nacionalitats d’Espanya tenen dret a l’autogovern, és una mesura que no ajuda 
en res a resoldre l’atzucac en què Catalunya es troba actualment. Més enllà dels 
retrets de com s’ha arribat al punt en què es troben, pensen que són moments per 
ser valents i buscar solucions per a la ciutadania a través del diàleg, de la 
negociació i del pacte. El PSC no pensa que la independència sigui la millor solució 
per Catalunya, però sí que creuen que cal un nou encaix entre Catalunya i Espanya. 
Des del món municipal del PSC fan una crida al Govern de la Generalitat i al de 
l’Estat espanyol perquè seguin i dialoguin i busquin una fórmula viable per sortir 
d’aquesta crisi. Veuen totalment inacceptable l’aplicació de l’article 155 que només 
farà créixer la inestabilitat política i econòmica i fracturarà encara més la societat 
catalana, a la vegada que la despulla completament i deixa el seu autogovern a les 
mans del que decideixi el Govern de l’Estat. En aquest sentit, volen expressar el 
rebuig de forma enèrgica a qualsevol mostra de repressió a la llibertat d’expressió, 
condemnen les agressions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el dia 1 d’octubre 
cap a totes aquelles persones que pacíficament volien expressar la seva opinió a 
través del vot, demanen l’alliberament d’en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart, dues 
persones representants de la societat civil i que han estat empresonades per 
manifestar públicament les seves idees, mostren el seu total desacord a l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució espanyola que elimina l’autonomia i l’autogovern 
de Catalunya que tant ha costat de  construir entre tots i, per últim, demanen 
iniciar el diàleg entre les dues institucions que actualment tenen la responsabilitat 
de governar, per tal de buscar una sortida pactada a la situació actual, ja que sense 
diàleg, la solució serà difícil. Si la política és la ciència que proposa i dona solucions 
als problemes de les persones, ara és l’hora d’establir ponts de diàleg per tal de 
trobar aquestes solucions. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que, en la línia del PSC també han intentat fer aquesta moció una mica més àmplia 
per poder sumar molta més gent. També entenen que aquesta moció té un altre 
caire, que és el de la suspensió de l’autonomia i és per això que el seu grup també 
ha fet un escrit per donar resposta a aquest rebuig a la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya i en defensa de l’autogovern. El Consell de Ministres del passat 
dissabte 21 d’octubre, previ acord entre PSC, PSOE i Ciutadans, va acordar 
mesures d’excepcionalitat amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per ser 
elevades al Senat, per a la seva aprovació. L’activació d’aquest mecanisme, inèdit 
en la història política recent, suposa la suspensió de l’autogovern de Catalunya, 
amb mesures com el cessament del president, el vicepresident del Govern i els 
consellers que integren el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya i la 
Direcció de Seguretat Pública, entre altres intervencions. Dites mesures han 
subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de Catalunya, amb la 
implantació d’una comissió democràtica imposada que no representa l’expressió de 
la voluntat popular. Un govern tècnic, guiat i dirigit pel Govern de l’Estat espanyol 
amb objectius imposats des d’una concepció de l’Estat que separa, més que uneix i 
amb aquest evident perfil d’involució del model de societat. Un conjunt de mesures 
a executar contràries a la Constitució que s’invoca i, en especial, als drets de la 
participació política, de les llibertats d’informació i d’expressió i el de l’autonomia de 
les nacionalitats i les regions. En definitiva, aquest acord representa la fallida de 
l’ordre constitucional i és un atemptat antidemocràtic al nucli essencial del dret de 
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l’autonomia d’aquest país. L’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya per 
part del Govern de l’Estat espanyol forma part de la incapacitat endèmica d’aquest 
mateix Govern d’acceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant, 
d’afrontar des del diàleg polític aquesta realitat que els molesta i, tanmateix, 
innegable i necessària per vestir un model d’estat de reconeixement de les nacions. 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se. No estan disposats a renunciar a l’autogovern, per això 
davant d’aquesta agressió l’única resposta possible, independentment del seu 
posicionament polític i de no compartir el full de ruta del Govern, és donar suport a 
les institucions catalanes, treballar per una democràcia i un país de qualitat i 
defensar la voluntat de la majoria de la societat de Catalunya a votar en un 
referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties. En aquest moment d’amenaces i 
agressions sense precedents, el món local és bàsic en la vertebració nacional del 
país i de la seva cohesió social i territorial. Ha de ser una sola veu en la defensa 
d’una causa col·lectiva, la dignitat de les institucions de Catalunya i del seu 
autogovern perquè està en joc també l’autonomia local i la seva despossessió 
política. La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa de l’autogovern i 
en contra de la suspensió de les institucions del país, la reacció d’organitzacions 
socials i de la ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica. Des de la 
imposició de la força no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i 
institucional de la democràcia, que ha de tenir una solució política negociada. Per 
això, és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt 
d’institucions públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i 
organitzacions per donar una resposta des del civisme al segrest institucional i 
defensar l’autogovern. Tot i  la indignació que provoca les actuacions que venen de 
lluny des de l’autoritarisme de determinades forces polítiques de l’Estat espanyol 
cal reiterar que només el diàleg i la democràcia seran les eines per superar la crisi 
institucional més greu des de l’any 1978 i es per això que el seu grup també 
rebutja les mesures excepcionals derivades de l’aplicació de l’article 155 de la 
constitució que suposen trencar l’autogovern de Catalunya. 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que 
des del grup municipal del PP de Canet de Mar volen manifestar i aclarir que l’article 
155 serveix per recuperar l’autogovern democràtic que ara s’està carregant un 
govern antidemocràtic de la Generalitat. En el Ple del Parlament dels dies 6 i 7 de 
setembre, els partits independentistes van aprovar dues lleis de ruptura que 
suposaven la fi de la Constitució, l’Estatut i les llibertats democràtiques dels 
catalans. I ho van fer trepitjant els drets de tots els partits de l’oposició i 
contravenint els advertiments dels lletrats del Parlament i del Consell de Garanties 
Estatutàries. L’aplicació de l’article 155 i de la Constitució és per restablir  la 
democràcia i les institucions autonòmiques que els partits independentistes van 
suprimir amb els plens del Parlament del 6 i el 7 de setembre. És per recuperar 
l’economia, després de la fugida de les empreses, que representen el 30% de la 
producció a Catalunya i és per recuperar la convivència després que el nacionalisme 
hagi menystingut la majoria social que se senten catalans  i també espanyols. El 
president de la Generalitat té a les seves mans el botó per reduir el 155. Si 
respecta la legalitat estatutària i constitucional, restaurant el que es va trencar el 6 
i el 7 de setembre, convocant eleccions autonòmiques amb garanties i urnes de 
veritat. Fer crides a assaltar els carrers i prendre edificis públics no seria anar pel 
camí de la fraternitat i de la concòrdia, estaria cridant a l’enfrontament civil entre 
catalans i qui faci aquesta crida serà responsable de les conseqüències. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup, com tothom sap, és un grup d’àmbit local, 
però això no vol dir que quan hi ha coses a nivell nacional cada regidor actua a 
nivell personal, tal i com ho tenen establert. Ara hi ha la casualitat que tots tres, 
encara que el senyor Xirau no pugui ser aquí, pensen de la mateixa manera, i el vot 
del seu grup serà a favor. El que no es pot permetre és tornar trenta anys enrere, 
això es inadmissible enlloc i, tal i com ha dit la representant del  grup municipal del 
PP que s’ha trencat la fraternitat, considera que la fraternitat a base de violència és 
la solució que ha triat aquest partit. Comenta que no entén com això pot ser 
fraternitat. Creu que la violència no porta enlloc i que el diàleg sempre ha d’estar 
obert, però dues persones no parlen si una no vol i el president de la Generalitat ha 
demanat moltes vegades aquest diàleg. Per tant, si no hi pot haver diàleg, de 
solució només n’hi ha una i pensa que ho aconseguiran. Està d’acord amb l’esmena 
que ha fet el senyor Jiménez del grup municipal de la CUP i aprofita per dir que el 
seu grup no cobrarà aquest Ple. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup, evidentment, donarà suport a aquesta moció per molts motius i 
per moltes persones. En primer lloc, per les generacions passades que van patir 
una repressió molt més forta que l’actual; en segon lloc per les generacions actuals 
i, evidentment, per aquelles dues entitats, principalment, l’ANC i Òmnium Cultural, 
que, a part del trist bagatge de tenir presos polítics, estan com a societat civil 
atiant i lluitant perquè aquest procés, que va començar ja fa anys, pugui tirar 
endavant. El PDeCAT i ERC, en forma de Junts pel Sí al Parlament, i la CUP donant 
suport al govern des de l’oposició, ha ofert diàleg, com deia el senyor Masvidal, 
innombrables ocasions al Govern espanyol i als partits espanyols, no només al 
govern i la resposta ha estat sempre la mateixa, una negació permanent a 
qualsevol demanda que venia de Catalunya i, molt abans, demandes no com les 
d’ara, sinó demandes de finançament, de competències justes, i demandes de tenir 
una societat catalana i una economia catalana molt més justa de la que es té. El 
seu grup també entén que hi ha un xoc de legitimitats, la de l’Estat espanyol, que 
amb la seva lògica aplicarà l’article 155, i la legitimitat del país que emana del 
Parlament de Catalunya que és allò que els ciutadans del país han votat. Creuen 
que l’article 155 no escau en absolut i consideren una molt bona idea que des de la 
corporació es pugui fer aquesta moció. Explica que l’article 155 ja s’està aplicant 
des de fa uns mesos a nivell financer i el que anuncien per divendres  és que 
s’aplicarà a través dels mitjans de comunicació i de l’educació que, si li permeten, 
considera que és un insult a la intel·ligència dir que des del món educatiu 
s’adoctrina a ningú, cadascú té la seva visió del país i de l’estat. Dir això és faltar a 
la veritat i potser seria motiu de denúncia. Dit això, voldria fer un apunt a les 
intervencions que han fet els grups municipals del PSC i de Som Canet. La 
intervenció del grup de Som Canet li sembla, fins i tot, normal, perquè és un partit 
que en l’àmbit estatal tampoc ha donat suport a l’aplicació d’aquest article 155 i, 
per tant, té una postura, que tot i que al seu grup no els agrada, coherent amb les 
seves idees. Ara bé, queda molt sobtat amb l’abstenció del grup municipal del PSC. 
La senyora Tamayo ha dit que condemnen de forma enèrgica qualsevol acte de 
repressió i de violència i el 155 en si és un acte de violència. Tampoc vol que 
s’interpretin les seves paraules com que o s’està a favor o en contra d’una cosa, 
però abstenir-se avui amb l’aplicació d’aquest article no és coherent, aplicació que, 
per cert, compta amb el suport del PSOE. Per tant, entén que la postura de la 
senyora Tamayo és molt incòmoda, però abstenir-se oferint diàleg, no és lògic. El 
diàleg s’ha ofert des de Catalunya cinquanta vegades i consideren que la posició del 
PSC a Canet no és la més adient, perquè la repressió i la violència ja s’ha executat 
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contra el poble del país i per tant, abstenir-se no és la millor posició que es pugui 
prendre, des del seu punt de vista. Per concloure, manifesta que el seu grup donarà 
suport a aquesta moció i es mostren favorables a l’esmena feta pel senyor Jiménez, 
portaveu del grup municipal de la CUP. Pel que fa al cobrament d’aquest ple, li 
comunicaran per correu electrònic a la Secretaria municipal, ja que els ho acaben 
de comunicar i els agradaria valorar-ho. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que, en 
primer lloc, li agradaria recordar els presos polítics que hi ha a presó, en Jordi 
Cuixart i en Jordi Sànchez. Són presos polítics, gran diferència amb altres partits 
que tenen polítics presos, per corrupció. En aquest cas, vol manifestar tot el seu 
suport a les seves famílies i entitats que encapçalen i esperen que tornin ben aviat 
a casa, que és el que haurien fer immediatament. Aquest record als jordis, els 
indica quin moment històric s’està vivint, un moment històric molt crític, molt difícil 
i on no només volen trepitjar el poble de Catalunya, sinó que a la resta l’Estat 
espanyol serà el pas següent que es farà, trepitjar totes les eines democràtiques 
que s’han anat creant en quaranta anys. Per tant, qui se’n manté al marge o qui no 
s’implica, a curt o a mitjà termini, també veurà repercutida aquesta sistemàtica 
destrossa de la democràcia i dels drets que fins fa poc tenia la majoria. El seu grup 
creu que s’ha de fer una defensa amb tota regla al Govern i al Parlament perquè en 
molts casos, la ciutadania considera que és el primer cop que els polítics els fan cas 
i que la ciutadania, després de sis i set anys de sortir massivament a 
manifestacions ha trobat uns polítics que s’han posat al nivell, els han escoltat i han 
tirat endavant la proposta que volia. Per tant, no poden fer altra cosa que donar 
aquest suport i anar tots a la mateixa direcció, perquè a l’altre costat hi ha unes 
persones que volen arrasar les institucions catalanes, una gent disposada a 
destrossar drets i deures dels ciutadans de Catalunya i de tot l’Estat espanyol i que 
basa la seva defensa que els catalans s’han de quedar a Espanya amb la por. És a 
dir, si l’únic argument que tenen perquè els catalans es vulguin quedar a Espanya 
és la por, els catalans ja l’han perduda. I dia a dia repeteixen el mateix, els 
catalans s’han de quedar per por i cada dia amenacen de diferents maneres amb 
l’únic objectiu que la gent agafi por. Però aquesta vegada li sembla que tothom té 
clar que per por no es quedaran enlloc i que s’ha d’anar endavant. Alguns diuen 
que s’han de fer eleccions autonòmiques. El 27 de setembre de 2015 es van fer les 
eleccions autonòmiques amb més votació d’aquests quaranta anys, les eleccions 
amb més representativitat de la història, va votar més gent del país que mai i, per 
tant, ja es té el Parlament que s’havia de tenir. O sigui que si a algú li interessa 
aquesta autonomia, ja hi ha la gent escollida i que són els representants. I aquests 
representants han decidit que s’ha d’agafar una altra via molt clara, que és la Llei 
de transitorietat jurídica. També els han dit que el que vota la gent, no val, que la 
gent que va votar en el referèndum no val, només val al gent que es va quedar a 
casa. Això no havia passat a cap elecció. Quan s’anava a votar, el que valia eren els 
vots i no pas els que no anaven a votar. És cert que molts es va quedar a casa per 
por i que hagués anat a votar molta més gent, però és que ningú a Europa, en els 
països civilitzats, podia preveure aquest atac, aquesta agressió, aquesta violència, 
perquè en aquest país, durant set anys, en totes les manifestacions que s’han fet 
mai s’havia tingut violència, la violència ha arribat amb ells i quan ells se’n vagin la 
violència tornarà a desaparèixer. Si volen que s’acabi la violència és molt senzill, 
que se’n tornin allà on estaven treballant, que puguin apagar focs a Galícia, que 
puguin ajudar a molts llocs d’Espanya que fan falta i la violència desapareixerà. 
Aquest no és un poble violent i s’ha demostrat cada dia. Es van fer unes eleccions 
amb el 43% dels vots, un referèndum amb més d’un 90% de sí, per tant, unes 
eleccions amb un resultat i un vot positiu més alt que el brèxit anglès o que 
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l’Estatut del 2006. És a dir, hi ha hagut més tant per cent de gent votant per la 
independència que a Anglaterra pel brèxit o que per l’Estatut del 2006. En aquest 
sentit, només hi ha un únic camí i el camí és prou clar, que és donar suport a les 
institucions, al Govern, per tirar endavant una única proposta, arribar a la 
independència. ERC dona suport a la CUP i no cobrarà aquest Ple. 
 
El senyor Jiménez explica que el seu grup es plantejava cobrar aquest Ple i utilitzar 
els diners per comprar cartells, però han decidit que no el cobraran. 
 
La senyora Tamayo explica que un esforç per treballar pel país pot ser aquest i 
tampoc cobrarà aquest Ple. Aprofita aquesta intervenció per fer un incís a les 
paraules del senyor Marín quan ha dit que no entenia l’abstenció del grup municipal 
del PSC. Potser el senyor Marín aquests dies ha pogut escoltar que en molts punts 
de la geografia, el PSC té uns posicionaments diferents als del PSOE, com per 
exemple a Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat o a Girona, on les 
forces del PSC estan governant amb el PDeCAT. La seva abstenció ve donada 
perquè han intentat transaccionar, com ja ha explicat al principi, per buscar una 
moció on tothom s’hi pogués trobar còmode, perquè el rebuig a l’article 155 és 
enèrgic, però també hi ha algun punt en el qual no estan d’acord i el senyor Marín 
pot entendre molt bé que és el punt primer. Ja ha explicat que la seva proposta no 
passava per la independència, però sí que donen suport a la resta. Ara bé, com que 
aquesta moció s’ha presentat de forma conjunta, unitària, no pot votar uns punts a 
favor i uns altres en contra. Per tant, potser caldria fer constar en acta que des del 
PSC no estan a favor del punt primer d’aquesta moció i sí que estan d’acord amb la 
resta de punts. 
 
La senyora Serra també explica que entenen perfectament que avui s’hagi fet 
aquest Ple extraordinari i urgent i també se sumen a no acceptar la retribució 
perquè avui és el dia que s’ha de fer aquest Ple i consideren que no cal cobrar 
l’assistència. Per altra banda, explica que el seu grup està molt en contra de la 
instauració de l’article 155, el seu grup també ha intentat modificar el primer punt 
de la moció, evidentment donen suport al Govern de Catalunya i al Parlament, però 
no es troben còmodes donant suport a la resta del punt. Pel que fa a condemnar la 
violació dels drets fonamentals de Catalunya hi estan molt a favor i també hi 
votarien a favor, però s’abstindran pel motiu que ha explicat, del primer punt de la 
moció. 
 
La senyora alcaldessa pren la paraula i es dirigeix a la senyora Soler, del grup 
municipal del PP, la qual ha dit que l’únic responsable de tot el que està passat és 
el senyor Puigdemont. Li vol fer una reflexió, i és que entén perfectament que això 
ho puguin dir els seus companys a Madrid, però la senyora Soler és veïna de Canet 
i coneix les persones que viuen al poble i sap que la diferència que hi ha entre els 
seus representants i les forces independentistes és que quan aquestes últimes 
forces guanyin, la senyora Soler podrà continuar vivint tranquil·lament a Catalunya 
amb tota llibertat i seguretat, cosa que les forces independentistes s’estan jugant el 
seu patrimoni i la presó. Per acabar demana a la senyora Soler si es vol manifestar 
sobre el fet de cobrar aquest Ple o ho farà per correu electrònic, a la qual cosa 
respon que ho farà per correu electrònic. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.38 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa, 
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Cristina Cabruja i Sagré     Blanca Arbell Brugarola 
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