ACTA DE LA SESSIÓ EXTARORDINARIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA
Número: 5/2017.
Data: 25 d’octubre de 2107.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:29 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- Daniel Andreu i Falcó.
- Simón Falcó i Moreso
- Natividad Bernal i Bermudez
- Albert Borràs i Tafalla
- Míriam Ferrando i Blesas
- Yolanda Tomàs i Ferré
- Albert Curto i Zapater
- Elisabet Zapater i Alifonso
- Jose Mª Pujol i Perella
- Rafa Puente i Batlle

- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- PDECAT
- PDECAT
- PDECAT

Secretària Interventora:
- M. Rosa Pons i Ferré
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-cinc d’octubre de
dos mil disset, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res assenyalats a
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte de
celebrar sessió pública extraordinària de caràcter urgent
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia i s’adoptaren els següents acords:
1.- APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.
El Sr. Alcalde exposa que és necessari que els membres del Ple, mitjançant votació, acordin
el caràcter urgent d’aquesta sessió, la qual s’ha convocat d’un dia per l’altre atès la situació
excepcional a la que es refereix el contingut de la moció que s’ha de debatre i votar.
Votació
S’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents el caràcter urgent de la sessió.
2.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
L’Alcalde demana a la secretària que faci lectura del contingut de la moció que s’ha de
sotmetre a debat i votació. Es llegeix la moció, amb el contingut següent:
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“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 l’Aldea
ACORDA
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de
Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de
Catalunya.”
Intervencions
La Sra. Elisabet Zapater exposa: que estem vivint uns moments complicats, tot per una
escalada de l’estat espanyol que sembla que la seva fi és la humiliació dels catalans.
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L’argumentari que estem vivint aquests dies del PP es basa en la mentida, xantatge,
repressió i la vergonya. I creu que és una vergonya que ataquin a la nostra escola perquè
els nostres mestres no es toquen.
També es una vergonya que ataquin la nostra sanitat quan diuen que els metges que van
atendre als nostres ferits estan mentint. És una vergonya quan ataquen la nostra policia,
quan citen a declarar el nostre Major, quan diuen que no estan actuant com han d’actuar,
quan sabem com van actuar els passats atemptats de l’Octubre. És una vergonya com
tracten els mitjans públics, quan són els de l’estat espanyol, els possiblement menys
imparcials. És una vergonya com tracten als ferits i com estem esperant, encara, que des
del govern espanyol es demani una disculpa o que reconeguin la gravetat de la situació. És
una vergonya que hagin empresonat a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, representants de les
l’Assemblea i d’OMNIUM Cultural, quan el que han fet només ha sigut organitzar unes
manifestacions pacífiques i que gràcies a ells estem on estem.
Per últim, és una vergonya el que volen fer a les nostres institucions catalanes. L’article 155
quan llegeixes com s’ha aplicat, ens diu que: cessaran a Puigdemont i a tot el seu govern,
cessaran qualsevol treballador de l’administració, controlaran els mossos assumint
directament el seu mandat mitjançant un òrgan o autoritat creat o designat pel govern.
Podran ser substituïts per efectius de les forces i cossos de seguretat de l’estat, controlaran
les finances, controlaran els mitjans de comunicació públics, vetaran el parlament, no seran
d’aplicació les funcions de control parlamentari a les autoritats designades per al
desenvolupament i execució de les mesures aprovades pel Senat, blindaran l’autoritat
estatal, podran aplicar sancions disciplinaries al personal de la Generalitat, podran modificar
els departaments.
Tot això és el que volen fer, buidar de contingut el nostre Parlament i els nostres òrgans de
govern. I és inaudit.
Afegeix que creu que aquesta gent ha perdut, perquè tenen al davant milers de persones
que estan lluitant per la seva llibertat i contra això no podran fer res, tenen a tot un poble que
ha decidit ser una Nació, tenen tot un poble que respecta les diferents opinions, aquesta
cohesió és nostra i no ens poden fer dubtar que es així.
La Sra. Zapater demana tranquil·litat i que confiem amb els nostres representants i les
nostres institucions. Conclou, que ara toca resistir pacíficament. Dóna ànims i demana
llibertat per als nostres presos i, els nostres Jordis.
El Sr. Simon Falcó intervé i mostra el seu agraïment als regidors assistents perquè van
pactar que aquest ple no fora remunerat.
Inicia la seva intervenció explicant, que és una història molt llarga que té els seus inicis el 25
de setembre del 2015, que arrel d’unes eleccions es forma un Parlament i unes institucions
que portaven al seu programa electoral la independència. En uns mesos, aquesta situació
s’ha complicat molt. Comenta que vam començar, en aquests últims mesos, aprovant la llei
del referèndum i la llei de transitorietat del nostre Parlament, vam fer la convocatòria del
referèndum, vam fer decrets d’alcaldia donant suport. Però malauradament, van començar
els registres de les conselleries i les detencions i empresonament dels nostres càrrecs de
confiança. Aquest fet va ser el detonant que ens feia saber que no anàvem bé. L’1 d’Octubre,
tot i els impediments, es va perpetrar la més gran barbàrie policial de les últimes dècades
del nostre país. Desprès va venir el 10 d’octubre de la proclamació i suspensió de la
República. En aquell moment, van començar les amenaces i mentides i el més greu, les
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burles als fets de l’1 d’Octubre. Vam continuar amb l’empresonament dels nostres Jordis,
persones que dins de l’àmbit cultural feien les seves aportacions sempre pacíficament. Van
continuar amb les escoles, la nostra policia, mitjans de comunicació... en definitiva tot. I ara
l’article 155 a petició del PP, Ciutadans i PSOE.
El Sr. Simon Falcó pensa que és hora de tirar cap endavant i que passi el que passi ens
agafin amb força. Afegeix que : votarem aquesta moció per defensar el nostre govern, les
nostres institucions i la nostra autonomia i sobretot al costat d’ells amb el que ens demanin.
El Sr. Simon prega que els regidors votin a mà alçada.
El Sr. Alcalde explica que s’estan vivint moments històrics en els quals hem de posar
l’empremta de tots i cadascun de nosaltres, des de la ciutadania fins als càrrecs electes. Al
referèndum de l’any 2006 el poble de Catalunya es va definir en un Estatut d’Autonomia que
posteriorment va ser retallat i sentenciat pel Tribunal Constitucional l’any 2010. Un estatut
que laminava competències i institucions, deixava dubtes sobre la llengua i la immersió
lingüística i avocava molts de dubtes que s’han anat fent realitat sobre la capacitat de
finançament i en definitiva de dotar Catalunya de millors infraestructures. Aquells que durant
anys han propiciat la catalanofòbia més absoluta fora de les nostres fronteres, aquells que
van aplaudir el “ a por ellos”, aquells del “que nos dejen actuar” ... En definitiva, tots els
presumptes i no tant presumptes corruptes que han acabat aconseguint fracturar en certa
manera la societat. Veiem aquests dies el que s’informa allà i el que estem vivint aquí. Això
és un govern que s’ha convertit en jutge i part, sense separació de poders amb l’executiu i
el legislatiu de la seva banda. Una gent que no ha tingut escrúpols en enviar un cos policial
que va agredir brutalment a la gent que anava a exercir el seu dret a votar de forma pacífica,
fins i tot, amb les mans enlairades demanant pau. Al mig dia aquest cos policial es va contenir
perquè els hi van dir que n’estaven fent un gra massa i que Europa els estava veient. Van
parar per aquest motiu.
Afegeix que tot i això no van impedir que la gent anés a votar, democràticament,
civilitzadament i pacíficament. Aquest referèndum, que tant menyspreen, van votar
2.300.000 persones. Un èxit tenint en compte les condicions en les que la gent ho va fer.
A més a més, han detingut als Jordis acusats de disturbis, sedició... Accions que ells mai
han fet, sinó tot el contrari, han sabut conduir tot un moviment social per la via pacifica sense
incidents.
Per acabar, ens trobem amb la col·laboració necessària d’una altra part, els mitjans de
comunicació de fora de Catalunya. Estan donant un missatge inqualificable i irresponsable
com també la dels partits que donen suport a tot això com el PSOE, Ciutadans i altres partits.
Com fa molts anys, al 1714, ens volen aniquilar i no ho aconseguiran. L’article 155 és un
article que permet fer moltes coses però no n’enumera cap i s’estan fent la pròpia lectura de
l’article per tal de fer el que vulguin amb totes i cadascuna de les nostres institucions.
L’Alcalde afegeix que en la nostra població, els dos grups municipals, representen a molta
gent que segurament no són independentistes, que es senten espanyols, que es senten
catalans i espanyols i també que es senten solament catalans. A aquesta gent se li té
respecte, cosa que no passa a la inversa. Però hem de recordar que qui no té respecte a les
diferents formes de pensar és precisament aquest govern que ens està amenaçant amb el
155, que amenaça en humiliar a Catalunya, a tots els qui vivim a Catalunya, al nostre Govern,
les nostres institucions, als nostres mitjans de comunicació, acabar amb la nostra policia i
per descomptat ens volen arruïnar ja que estem intervinguts. Però la ciutadania de Catalunya
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no ho permetrem, defensarem la democràcia, defensarem les nostres institucions, la nostra
llengua, la nostra educació, la nostra policia i els nostres recursos. I amb la perseverança
que podem i devem de tindre tots i cadascun dels catalan acabarem guanyant perquè la
democràcia és invencible.
Votacions
S’aprova la moció per UNANIMITAT de tots els assistents.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que consta de 5 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment del disposat al RD
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament
de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.
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