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El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 28 de Novembre de 2017 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PRIMERA
CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 24 d'octubre
de 2017
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores,
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la
sessió extraordinària i urgent i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:
-

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta d’alcaldessa
Jordi Anducas i Planas, regidor
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora
Alfredo Prado García, regidor
Manel Ripoll i Puertas, regidor
José Antonio Andrés Palacios, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Albert Cañellas i Pagés, regidor
Miracle Guerra i Sala, regidora
Èric Blanco i Moragas, regidor
Pol Ejarque i Cortés, regidor
Alfonso Olarte Rodés, regidor
Antonio Moreno Ruíz, regidor

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.

“2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya (ERC)
Alcaldessa:
Abans de procedir a la lectura de la moció, l’alcaldessa dona la paraula a la Sra.
Montserrat Febrero.
Montserrat Febrero:
Agraeix l’assistència al ple extraordinari urgent. Manifesta que els fets i esdeveniments
exposats, van motivar que ERC proposessin a la reunió de coordinació la convocatòria
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d’aquest ple, i agraeix a l’Alcaldessa que l’hagi convocat. Els regidors/es de ERC
renuncien a las dietes per assistència en aquest ple, i conviden a la resta de regidors/es
que també ho facin. El passat 21 d’Octubre de 2017 el Govern d’Espanya va activar
l’aplicació de l’article 155 de la CE contra l’autonomia de Catalunya, i esta previst la
seva aprovació imminent pel Senat. Tot indica que serà una aplicació molt amplia
contra l’autonomia política i contra les institucions democràtiques. Argumenta que
aquest fet ha sigut l’últim d’una cadena de fets del Govern Espanyol contra Catalunya,
contribuint a una escala de detenció i agressió contra el poble de Catalunya. Explica
que van començar amb les retallades a l’Estatut d’Autonomia per part d’un Tribunal
Constitucional poc independent. Per altre canto, argumenta els diferents atacs per part
del poder judicial sobre els nostres representants democràtics com el President i
Consellers de Catalunya per organitzar el procés participatiu del 9N, contra la
Presidenta i els membres de la mesa del Parlament de Catalunya, per dur a terme la
tasca de permetre fer debats polítics al Parlament. Contra més de 850 Alcaldes i
Alcaldesses per donar suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Contra
càrrecs polítics de la Generalitat de Catalunya per fer la seva feina, i exposa que fins i
tot, en aquests casos, es van dur a terme detencions injustes i mesures cautelars, i
també han sigut intervingudes les finances de la Generalitat de Catalunya.
Continua dient que el passat 1 d’Octubre, es van superar tot tipus de traves per dur a
terme el referèndum d’autodeterminació, tacat per una bestial repressió policial contra
ciutadans/es indefensos, pròpies d’altres temps i latituds. Recorda que a Corbera es
va poder votar gracies al esforç de tots i totes, i remarca aquest tot i totes.
Fa referència al passat dilluns 16 d’Octubre, on expressa que es va dur a terme un
nou disbarat per part de la Audiència Nacional empresonant als presidents de la
Assemblea Nacional de Catalunya i de Òmnium Cultural, Jordi Sanchez i Jordi Cuixart,
i recorda que porten a la presó 8 dies injustament.
Argumenta que davant tots aquests fets els ciutadans/es de Catalunya han anat
reaccionant i denunciant de forma ferma i pacífica. Recorda que també a Corbera,
davant de totes aquestes injustícies, s’ha demostrat que s’està en contra i que s’ha
actuat de forma pacífica i serena.
Segueix dient que els Regidors/es de ERC a Corbera de Llobregat estan molt orgullosos
de tots i totes, dona importància a la situació històrica actual, exposa que son moments
i vivències que estan donant moltes lliçons a tots i en especial als representants
polítics. El moviment i la revolució que s’està vivent a Catalunya es una situació nova,
transmet que estem en un moviment liderat per sota, per las bases, per tot un poble
que esta duent a Catalunya cap a una nova República. Expressa que són conscients
que hi ha dubtes, que ens trobem immersos a la incertesa del que passarà demà, i
realitza una sèrie de preguntes; quina nova declaració, quina nova amenaça, quina
nova decisió es prendrà, quines conseqüències tindrà, com ho podran denunciar i on
es concentraran. Expressa que ERC es comprometen a acompanyar el moviment del
poble de Catalunya fins el final, fins a aconseguir la nova República. Personalment,
exposa que el seu compromís i la seva dignitat personal esta al servei de tots, que
esta al docents per cent perquè vol el millor pel seu poble, Corbera de Llobregat, i pel
seu país, Catalunya. Per tots, pels fills i nets, i en memòria de de la lluita dels nostres
avantpassats, per tot això i davant de la decisió del Govern d’Espanya de suspendre
l’autonomia política de Catalunya, volen que Corbera de Llobregat i el seu Ajuntament,
com a institució, mitjançant el seu màxim òrgan de representació, el Ple Municipal,
expressi que majoritàriament estem en desacord a l’aplicació de l’article 155 de la CE,
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contra l’autogovern i les institucions catalanes, mitjançant el debat i la votació de les
mocions que a continuació es presenten.
A continuació dona lectura a la moció en els termes següents:
“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. Trentavuit 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 el grup municipal d’ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents

05/02/2018 La secretària acctal.

ACORDS
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.
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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. “
Alcaldessa:
Prossegueix a les diferents explicacions de vot i dona la paraula al Sr. Pol Ejarque.
Pol Ejarque:
Comença la intervenció traslladant el seu dol a la família d’en Jordi Martinez. Expressa
que el seu partit renuncia a les dietes del Ple. Votaran a favor d’aquesta moció
consensuada per tots el partits polítics sobiranistes, per moltes raons que estan
perfectament reflectides en el text de la moció, per tant reafirma aquest vot a favor, i
argumenta que principalment pels següents motius, els ferits de l’1 d’Octubre i pel
Jordi Sanchez i Jordi Cuixart que actualment es troben a la presó.

Xavier Miquel:
Expressa que el vot de la CUP serà favorable, ja que consideren que el que esta apunt
de passar i que va ser anunciat el dissabte, i el que possiblement pesarà el divendres,
és l’atac més salvatge contra l’autogovern de Catalunya i les seves institucions.
Consideren que és un cop d’estat perpetrat pels hereus directes del franquisme, pels
mateixos que van redactar una constitució que blindava els privilegis de la monarquia,
de les elits econòmiques, del poder militar o de les velles estructures franquistes.
Consideren que l’atac no és exclusivament contra el poble de Catalunya, si no contra
la dèbil democràcia que l’Estat Espanyol tenia fins ara, i sobretot per salvaguardar els
fonaments del règim del ‘78, en un moment on aquestes estructures estan més
qüestionades i debilitades que mai. Creuen fermament que aquest intent de submissió
i humiliació que intenten fer amb la intervenció total del autogovern de Catalunya no
els hi sortirà bé. Perquè el govern sap que això es inviable, que no tenen ni la força ni
raó per aconseguir-ho, i sobretot perquè saben que milers de persones estaran
disposades a desobeir les normes dictades per un vi rei. Expressa que així ho han
assegurat ja col·lectius de periodistes, infermeres, de mestres i directores d’escoles e
instituts, de policies i bombers, pagesos, ajuntaments... i les que vindran afegeix.
Perquè, asseguren que deliberadament, el Govern Espanyol, s’ha oblidat que nosaltres
(fent referència al poble català), som hereves de les bullangues i de la rosa de foc, de
les vagues, els tramvies i de la canadenca, nets de les bruixes que mai no van poder
cremar, nets/es dels obrers/as que no van poder matar.
Continua dient que també sembla que han oblidat que fóssim partícips del no a la
guerra, de la lluita contra el “Pla Bolonya”, i en defensa de la educació i la sanitat
pública de qualitat, que han lluitat en les mil lluites per defensar el territori i el medi
ambient, que han sortit al carrer en vagues generals i multitudinàries en defensa dels
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Xavier Miquel.
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drets laborals i la classe treballadora, que han obert petites esquerdes al discurs i a la
pràctica hegemònica patriarcal. Que han participat en aturar desnonaments, i han
clamat per l’arribada i acollida de refugiats. Recalca, sobretot sembla que han oblidat,
que més de dos milions de persones que l’1 d’Octubre van desobeir massivament aquet
regim, fins i tot davant la brutalitat policial.
Expressa que així ho han fet fins ara i que així seguiran, desobeint i resistint activa i
pacíficament davant qualsevol nou embat repressiu. Finalitza dient que serà la pròpia
ciutadania qui farà impossible l’aplicació de l’article 155, i que esperen, com no creuen
que pugi ser d’altra manera, que aquesta setmana es declari la nova República, perquè
volen iniciar la defensa de la legalitat de la mateixa. Una República que lluitaran perquè
esdevingui el nou mon que porten els seus cors, continua dient, una República on es
pugui parlar de tot, en definitiva, la República del 99% de la població.
Finalitza el seu torn de paraula donant una forta abraçada en Jordi Cuixart, en Jordi
Sanchez, i als seus familiars i entorn, fent referencia de que avui passaran el seu novè
dia a la presó.
Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Antonio Moreno.
Antonio Moreno:
Dona suport a les paraules aportades pel Xavier Miquel, de la CUP. Creuen que estem
en un moment molt delicat, i que s’ha de resistir des de baix, com a ciutadà. Expressa
el seu vot com a favorable a la moció presentada per ERC i renuncien també a les
dietes que es fan referencia a la moció.
Alcaldessa:
Dona per finalitzada el torn de debats, i procedeix a la votació de la moció.
“Vots a favor: Antonio Moreno Ruiz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés
(CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP),
Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi
Anducas i Planas (ERC).
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado
García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).

La moció resulta aprovada per la majoria absoluta dels vots emesos.”
Alcaldessa:
Dona la paraula a Alfredo Prado, que procedeix a la lectura de la moció.
“3. Moció en contra de l’aplicació que fa el Govern de l’Estat de l’article 155
de la Constitució (PSC).
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Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC).”
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El Partit dels Socialistes de Catalunya ha tingut una participació històrica en la
construcció de l’autonomia de Catalunya, un paper del catalanisme socialista que
volem reivindicar i posar en valor. Catalunya no seria el que és avui sense la
contribució del socialisme català. Tampoc volem, ni ens ho podem permetre, renunciar
al nostre paper en la construcció de la Catalunya del futur.
El socialistes de Corbera hem defensat sempre el nostre país i la nostra llengua,
donant-ne exemple pràctic en totes les decisions i actuacions que hem portat a terme.
Així mateix, sempre hem apostat pel diàleg i pel pacte com la via més democràtica i
justa per a la resolució dels conflictes.
Considerem que el Govern de l’Estat ha optat per l’aplicació de l’article 155, el qual
suposa la liquidació de l’autogovern que tant va costar d’aconseguir. Tot i que
l’aplicació d’aquesta mesura està pendent encara de l’aprovació del Senat, volem
avançar que no la compartim i que continuarem apostant pel diàleg.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya a Corbera de Llobregat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Rebutgem l’aplicació que fa l’Estat espanyol de l’article 155 de la Constitució
perquè, no només se suspèn l’autonomia de Catalunya i es posen en entredit les
institucions catalanes de forma global, sinó que avança encara més en l’escalada
d’actuacions que cada cop fan més difícil l’establiment de converses i de diàleg per
assolir acords i trobar solucions a la greu situació que s’ha arribat a Catalunya.
SEGON. Ens oferim per continuar treballant per Catalunya i aconseguir l’acord polític
que sempre hem defensat, i seguirem defensant.
TERCER. Traslladar aquests acords al President de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al President del Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles.”

Albert Cañellas:
En primer lloc expressa la voluntat del seu partit en renunciar a les dietes del Ple
d’avui, perquè no repercuteixi a les arques de l’ajuntament. Sobre les mocions que
s’han presentat per part del PSC. Argumenta que com conclusió a tot això, i veient la
situació actual, estan convençuts que el que fa falta es un Govern a l’Ajuntament que
sigui fidel a la República, i compromès amb el procés constituent, d’acord amb el
sentiment majoritari a Corbera de Llobregat, afegeix, com queda expressat al Ple
d’avui amb l’aprovació de la moció anterior. Creuen que això es incompatible,
evidentment, en que el PP formi part del govern municipal de Corbera, que ara mateix
no es així afegeix. Però també creuen incompatible que els 4 regidors del PSC
segueixin formant part del equip de Govern de Corbera. Expressa que fins ahir
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Albert Cañellas.
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dubtaven d’això, però al rebre la proposta de moció del PSC, van poder aclarir el punt
de vista del PSC.
Creuen que ara es el moment d’obrir converses amb la resta de partits, començant
amb ERC, que es qui te un pacte amb al PSC per governar Corbera, també amb el
CDC, i amb la resta de partits, especialment Iniciativa que han votat a favor l’anterior
moció.
També consideren important obrir converses amb ANC, OMNIUM, Comitè en defensa
de la República i amb PODEM, per veure com llegeixen la actual situació política i
municipal. Abans de procedir a comentar la moció en qüestió, volen enviar un missatge
al PSC, on expressa que no es faci victimisme, que no es parli de persecucions a idees
o persones. Fa referencia al que es va dir a l’anterior Ple per part del PSC, on es va
expressar que rebien de totes dues bandes, ell argumenta que tots tenen dues bandes
i sempre hi ha crítica. Consideren normal que hi hagi cert nerviosisme per part del
PSC, per que creuen que s’estan quedant en minoria en la seva posició. Segueix dient,
que tots han sigut minoria, i posa l’exemple de quan es va votar l’Estatut d’Autonomia,
i ells reclamaven el seu vot en contra, perquè era un Estatut que els lligava amb
Espanya, i van ser minoria, tot i així afegeix, que es van presentar a les eleccions
seguint aquelles normes.
Manifesta, que es incompatible que aquesta opinió minoritària, on es troba el PSC,
estigui representada al govern municipal. No poden anar en contra de qui sent el PSC,
com a defensa de la classe treballadora o en el dret d’autodeterminació, però si van
en contra de la direcció del PSC actual, que consideren, que s’ha allunyat molt
d’aquests principis fundacionals.
També volen adreçar-se als treballadors de l’Ajuntament, saben que són ells els que
fan la feina, i als que els afecta més els possibles canvis ocasionats per aquesta
situació. Indica que s’ha de trobar la manera de que els afecti el mínim possible a la
feina realitzada per l’Ajuntament. Però creuen necessari un equip polític a l’Ajuntament
de Corbera, que assumeixi les responsabilitats que vindran en els propers temps sense
cap ambigüitat, que s’atreveixi a assumir-ho plenament i proactivament.
Fa referencia al divendres passat, on el PSC va ser un dels partits que va proposar la
moció en condemna de la violència policial de l’1 d’Octubre i que ho valoren
positivament. Però afegeix, que posteriorment, altres membres del PSC s’han mostrat
clarament contraris a l’aplicació del 155, com per exemple, la carta subscrita per
Alcaldes de St. Coloma de Gramenet, de Terrassa, socialistes clarament en contra de
l’aplicació de l’article 155. En canvi, la moció original que PSC ha presentat, en aquest
PLE extraordinari, és favorable a l’aplicació del 155. Aquesta moció, argumenta, que
es el més semblant a un comunicat del PSC de Corbera que han tingut, quan divendres
es va pregunta l’opinió al PSC, expressa que no van aclarir aquest fet concret, sols que
estaven a favor del diàleg, i evidencia, que tothom esta a favor del diàleg, i inclou al
seu partit.
Sobre la moció presentada en el Ple, explica que s’ha anat rebaixant el que el PSC deia
originalment, ja que originalment la moció deia que el PSC considerava que el Govern
de l’Estat a optat per una l’aplicació dura de l’article 155, tot i que l’aplicació d’aquesta
mesura està pendent de l’aprovació del Senat, es va avançar que no compartien la
seva duresa. Així que el PSC criticava la duresa, no que s’apliqués l’article 155. També
esmenta que incloïa aquest text, la rebutjar per part del PSC a la declaració unilateral
d’independència per part del parlament de Catalunya, i que això a desaparegut
d’aquesta moció.
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Aquella moció tenia un segon punt als acords, on es demanava el restabliment de la
legalitat i el marc de l’estat de dret a Catalunya, i la convocació d’eleccions
autonòmiques el més aviat possible, i afegeix que aquest punt també ha caigut de la
moció. Creuen que és un problema que membres del equip de govern tinguin dubtes
sobre que la legalitat que s’ha de respectar al Ple de l’Ajuntament i arreu de Catalunya
es la legalitat que emani del Parlament de Catalunya i del mandat sorgit de la victòria
del Si de l’1 d’Octubre. Finalitza sobre aquest fet, que aquesta era la primera versió,
que després va arribar un altre on van desapareixen diferents elements, però que
seguien demanant que es restablís la legalitat i el marc de l’Estat de dret a Catalunya,
i que finalment això s’ha anat treien.
Amb això, argumenta, que han tret dues conclusions, primer el posicionament del PSC
de Corbera favorable a l’aplicació del 155, però no exactament com ho aplicaria el PP,
ja que si no tindrien que formar part del PP argumenta. Però reafirma, que de totes
formes el PSC s’ha posicionat a favor de l’aplicació d’aquest article. Torna a dir que
altres del PSC s’han posicionat totalment en contra d’aquesta aplicació. Argumenta
que s’ha anat rebaixant la duresa d’aquesta moció. Afirma que el PSC no s’atreveix a
posar la seva opinió a votació en aquest Ple, i ho entenen, creuen que seria una mala
jugada per part del PSC, ja que es una opinió minoritària.
Diu que davant de l’1 d’Octubre es van oferir pel que fes falta, a l’hora de poder entrar,
si fos falta, de forma temporal en el Govern Municipal per fer efectiu que l’1 d’Octubre
es pugues realitzar amb totes garanties a Corbera, als col·legis electorals habituals, i
manifesta que no va fer falta. Que el PSC, es va comprometre a no fer res, ni per
impedir-ho, ni per ajudar, i reafirma, tampoc calia. Ara, exposa, que el PSC ha fet un
pas diferent, que ha col·laborat amb la repressió que està duent a terme el Govern de
Rajoy. Segueix dient, que l’opinió mostrada en aquest comunicat, que era la primera
versió de la moció que s’ha presentat en aquest Ple, mostra que l’opinió del PSC de
Corbera, es favorable a l’aplicació del 155.
Repeteix que creuen que fa falta a Corbera un govern municipal que sigui fidel a la
República i compromès amb el procés constituent. Per aquest motiu iniciaran les
converses mencionades abans i votaran en contra d’aquesta moció.

Pol Ejarque:
Comença la intervenció sobre el segon punt del ordre del dia, i expressa que la posició
del PSC d’avui els produeix tristesa, ja que ell confiava en el projecta federalista
asimètric de Maragall, i que en certa mesura, va confiar en Corbera d’en Pere Alegri.
Creu que aquest és el sentiment que és produeix a moltes llars de Corbera, que no
entenen com el PSC pot pactar amb el PP més centralista de la història amb l’aplicació
del 155, i abandonant tota la seva tradició catalanista. Fa un exercici de memòria sobre
l’1 d’Octubre, on esmenta que el Sr. Miquel Iceta repartia culpes per igual a Carles
Puigdemont i Mariano Rajoy per la brutalitat policial de l’1 d’Octubre. Afegeix que
després, parlaven que no es realitzes la DUI, ni l’aplicació de l’article 155. El President
Carles Puigdemont va oferir en la resposta al seu requeriment un diàleg sense línies
vermelles, però això no es podia acceptar per part de l’Estat, afirma. I afegeix que
tampoc el PSC va defensar aquest diàleg, nomes va oferir un intent de reforma
Constitucional. Afegeix que el PSOE va expressar que aprovarien un 155 tou, però el
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Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Pol Ejarque.
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que realment es coneix avui com el 155 no ho consideren tou. Explica que la seva
aplicació suposa el cessament de tot el govern, la paralització del poder legislatiu i la
intervenció dels Mossos i mitjans públics catalans.
Segueix expressant que a la moció que presenta el PSC parla d’eleccions, i fa referencia
al Sr. Xavier Garcia Albiol, que ha comentat que la convocació d’eleccions pel
President, no evitaran l’aplicació per part del Govern de l’Estat de l’article 155. També
afegeix que la Vicepresidenta del Govern Espanyol ha indicat que el període de sis
mesos pot ser prorrogable. Afirma que els independentistes son tractats com una
malaltia, i que fins que la gent no deixi de ser independentista no aixecaran la
suspensió de l’autogovern. Fa menció a que la última vegada que es va intervenir el
Parlament es va tancar durant 40 anys.
Menciona que ha sortit el Secretari General del PSOE dient que no hi ha discordances
entre el PSOE i el PSC en l’aplicació del 155, i afegeix, que el Sr. Miquel Iceta els
amenaça dient que si no hi han eleccions el 155 serà inevitable. Al·lega que l’estratègia
utilitzada és “ho et portes bé o et castigo”.
En quan a la moció que es presenta, manifesten que votaran en contra, pel motiu de
que han rebut durant el dia d’avui tres modificacions de la moció, i que qui els pot
assegurar que la posició que es tenia ahir dels socialistes de Corbera a favor d’un 155
suau, no la segueixen tenint avui, però que per mantenir les seves regidories hagin
cedit en tot. Consideren que el que s’ha fet amb la moció es descafeïnar-la, de tal
manera, que al final no digui res. Afegeix, que s’ha fet de manera tan matussera i
destralera que no s’ha canviat el títol, el qual recull l’esperit de la primera moció en la
que es defensava l’aplicació del 155 suau. Segons esmenta el títol d’aquesta moció
parla de estar en contra de l’aplicació de l’article 155 que fa el Govern de l’Estat
Espanyol, per tant, entén què el PSC de Corbera no esta en contra de l’aplicació
d’aquest article que faria el PSOE si estigues governant. Finalitza aquest punt dient
que mentre l’Ajuntament de Corbera fa malabarismes per mantenir les regidories hi
ha dues persones que avui dormiran a la presó.
Acaba fent una petició als diferents grups municipals, on expressa que és necessari un
govern alternatiu a Corbera, perquè considera necessari un govern que de forma clara,
diàfana i sense fissures obeeixi la legalitat catalana. Continua dient, que després de
l’amaça repressiva i del cop d’Estat que representa l’aplicació de l’article 155, els
Ajuntaments, seran i han de ser, afirma, els galans de la representació democràtica.
Manifesta que es necessària màxima unitat política i d’acció a través de tots els
mecanismes possibles, troba necessari revisar les majories i pactes municipals per tal
que la defensa de les institucions sigui clara i nítida, sense por ni fissures. Demana un
govern que aposti clar per uns pressupostos participatius, per uns consellers de
participació de les àrees i que es reuneixin.
Com a partit tenen clar que primer es el país i després el partit, assegura que ells ja
estan treballant i tenen clar que Catalunya comença a cada municipi del seu territori.
Alcaldessa:
Agafa la paraula per al·lusions. Concreta que la moció que el PSC ha presentat es en
contra de l’aplicació de l’article 155, i que han parlat amb altres partits per arribar a
un consens i es puges vota a favor. Vol deixar clar diverses coses. Evidentment és el
Ple el que decidirà expressa, però li sembla que s’està fent un judici contra els
socialistes, no sap si d’Espanya o Catalunya, i en legitima defensa tant com Alcaldessa
com personalment vol expressa que el PSC esta en contra de la supressió de les
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institucions del autogovern de Catalunya, per les quals afegeix, moltes persones van
lluitar i d’entre altres socialistes.
A nivell de partit actuen en allò que poden, i transmet que les idees no s’imposen si
no que s’han de convèncer, afegeix, que en la resta de partits també es respecten la
pluralitat d’idees.
Continua expressant que la trajectòria dels socialistes a Corbera no admet cap mena
de dubte en que no son independentistes, però que han estat sempre en la defensa
de l’autonomia, de la defensa de Catalunya, d’ampliar competències, de respectar la
llengua i la cultura, i de respectar a les institucions. Manifesta que això no ho han fet
només amb discursos, si no que ho han demostrat amb fets tangibles, amb les seves
votacions, amb la seva actuació com a partit, i expressa que només cal repassar la
història recent d’aquest municipi.
Retorna a la actualitat el tema de debat i expressa que personalment mai a parlat amb
el Sr. Rajoy, i que amb el Sr. Pedro Sánchez casi bé tampoc. Amb això torna a centra
el debat a avui i ara i expressa, que més han de fer els socialistes de Corbera per
demostrar que respecten totes les idees encara que no les comparteixen com a partit
polític.
Prossegueix el seu discurs realitzant una sèrie de preguntes retòriques per fer arribar
una conclusió. Comença preguntant si Corbera es un municipi que pertany a la
associació de municipis per la independència, i responen que si. Seguidament pregunta
si es va poder votar a Corbera l’1 d’Octubre, i responen que si. Continua preguntant
si es va poder votar en els col·legis electorals habituals, i responen que si. Conclou
dient que el PSC s’ha mantingut obert, quan han governat amb coalició han estat
lleials, i que en aquest moment, han donat espai propi a Esquerra, la força política
amb qui es van comprometre a governa aquest poble, i que tenen sempre present que
el seu l’objectiu, es centre aquí a Corbera, i es resoldre els problemes i treballar per la
ciutadania de Corbera. Expressa que es pel que el seu partit es va presentar a les
eleccions, pel que ella mateix va presentar-se i pel motiu que els van votar els electors
a les eleccions municipals. Torna a preguntar, que mes han de fer, per dir que
consideren que l’independentisme es legítim, que és democràtic encara que ells no ho
comparteixin. Realitza una suposició on manifesta que creu que no és obligatori ser
independentista, i reclama respecte pels que no són independentistes, ja que afegeix
que en aquest municipi hi ha moltes persones que no ho son, i reclama que no es posi
en dubte que també son catalans, que estimen Catalunya i el seu poble. Manifesta que
personalment no s’ha sentit mai espanyola ni espanyolista, i l’ofèn profundament que
s’equipari la seva posició al feixisme. Fa referència a un familiar seu que va estar en
un camp de concentració, i manifesta una expressió, “es faria creus”, si escoltes que
avui en dia a ella li digin feixista.
Expressa la llibertat de tothom per fer el que vulguin, recorda, que tothom te les eines
democràtiques i que poden utilitzar-les, i recalca que al Ple es on s’han de votar les
decisions que es prenguin. Manifesta que personalment va assumir les responsabilitats
de ser Alcaldessa de Corbera per tots els Corberencs/ques, independentment de les
idees que tinguin, i afegeix que es un dret legítim la discrepància d’idees. Argumenta
que excloure més de la meitat de la població de Corbera, tampoc l’hi sembla la manera
de fer poble i de construir un país.
Finalitza afegint que es socialista, i no ho es per tindre un carnet, si no per la seva
manera d’entendre el món, i per la seva manera de voler que funcioni aquesta societat,
i reclama que es consideri legítim la seva discrepància, però que pensa que em de ser

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

a84998d8c6694859a53a02ba85ca1c44001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

capaços de poder-ne parla. Expressa que el govern d’un municipi representa a les
persones que hi viuen en ell, i reclama que ella es igual de representant que qualsevol
persona present al Ple. En definitiva, afegeix, que es el Ple el que decidirà amb
consciencia, i recorda als membres del Ple, que podran decidir perquè formen una part
de la representació ciutadana, i que deuran retre comptes als ciutadans de les seves
decisions, de la mateixa manera que el PSC rendeix comptes dels seus actes i
decisions. Manifesta que han volgut presentar aquesta moció justament per explicitar
que el PSC no està a favor de l’aplicació del 155, i que es pot entendre com cadascú
vulgui, però que literalment la moció especifica que el PSC esta totalment en contra.
I perquè pensen que es un altra de les malapteses que ha comès el govern de l’Estat
respecte de Catalunya, i afegeix, que això és el que ens està abocant a una situació
que cada vegada és més difícil de resoldre.
Finalitzar el seu torn aclarint que el PSC, en aquest plenari, i mentre siguin
representants d’una part de la població de Corbera, sempre els trobaran per parlar i
tirar endavant aquest municipi i en general el país.

Albert Cañellas:
Demana la paraula per al·legacions, i remarca que havien demanat que el PSC no fes
victimisme, però que es una opció de cadascú. Expressa que un dels partits que estan
al govern, en la seva opinió, seria millor que no hi fos, remarca, que de fet, hi han
alguns que no hi estan i no fan victimisme. Fa referencia a que el PSC expressa que
esta en contra de l’aplicació del 155, però afirma, que els socialistes estan col·laborant
amb el Govern Espanyol per aplicar-lo. Manifesta que evidentment dins d’un partit
polític es pot discrepar, que hi ha pluralitat d’opinions, però que, quan la direcció del
partit es mou tan lluny dels principis fundacionals del partit i les opinions d’algú, també
es coherent, afegeix, pensar en altres maneres de fer-ho, com per exemple deixar el
teu partit, i transmet al govern que segueix militant amb les sigles del PSC, que es un
partit que institucionalment esta recolzant la decisió del govern del Sr. Rajoy, i creuen
que això es el que ha canviat en resposta de les paraules expressades en l’anterior
torn per l’Alcaldessa de Corbera. A la pregunta que realitzava l’Alcaldessa, sobre que
han de fer, el Sr. Albert Cañellas manifesta que ara mateix els membres de PSC es
troben militant en un partit que col·labora amb el Govern Espanyol. Finalitza
transmeten que el que han de fer ells com a partit, CUP, en representació dels vots
dels ciutadans, es aconseguir que hi hagi un govern a Corbera fidel amb la República.
Segueix expressant que hi haurà moments en els que caldrà tria quina es la legalitat
vigent, i afirma, aquella que emana del Parlament de Catalunya i del seu poble.
Finalitza dient que no confien que els quatre membres del PSC estiguin d’acord amb
això, per el text original de la moció presentada. Insisteix en que aquella moció
criticava el com de l’aplicació del 155, i que ha sigut canviada per una moció que critica
directament només l’aplicació del 155, però consideren que la posició del PSC esta
reflectida en la primera moció. Continua transmitent que respecten i demanen
respecta per la pluralitat d’idees, que la República que s’està construint s’ha de fer
entre tots i totes, també els que estan en contra. Expressa que han de respectar el fet
de que el PSC va ser escollit en les eleccions municipals, com a candidatura més
votada, però que hi ha quatre regidors del PSC en un Ple de disset regidors on l’opció
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Finalitzat el seu torn, l’Alcaldessa procedeix a les votacions de la moció, però un
membre sol·licita la paraula. L’Alcaldessa dona la paraula al Sr. Albert Cañellas.
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independentista es majoritària, amb majoria absoluta sobrada afegeix. Diu que no s’ha
de dramatitzar la consideració de que creuen que un partit no ha de formar part del
equip de govern, i afegeix que canvis de govern succeeixen en molt llocs, i que cal
assumir que les circumstancies han canviat, que ara mateix existeix un xoc de
legitimitats, i que volen que el govern municipal de l’Ajuntament e Corbera sigui fidel
a la construcció de la República i al procés constituent.
Alcaldessa:
Agafa la paraula per al·legacions i respon que ella no considera que faci victimisme, ni
que la situació sigui un drama. Els hi transmet que no busquin més justificacions, que
facin allò que creguin que han de fer, que això no es un joc i que de les decisions que
es prenguin en depenen moltes coses, i en depèn el funcionament del municipi i la
vida dels ciutadans. Així remarca que cadascú consideri el que ha de fer, que ella no
fa victimisme, ni tampoc busca justificacions de les accions fetes com si fan altres
grups polítics. Finalment reivindica que vol que no s’ha li faci dir coses que el PSC no
ha dit. Aclareix que el que s’ha vingut a dir avui es que no la 155 per part de l’Estat, i
que si consideren que no hi ha prou que prenguin la decisió que creguin oportuna.
Dona la paraula al Sr. Pol Ejarque.
Pol Ejarque:
Fa referencia a les paraules dites per l’Alcaldessa, sobre que sembla un judici contra
el PSC, i afegeix, que si els parlant a ells de judicis, al CDC, quan expressa que estan
constantment al govern reben judicis i pressions en contra del seu partit. Segueix
explicant que li sembla indigne, que l’Alcaldessa, posi en boca d’ells, que la diguin de
feixista.
Alcaldessa:
Agafa la paraula per aclarir que en ningun moment ha dit això, que ho ha dit en general
i ho deixa clar.

Alcaldessa:
Respon per al·legacions, i manifesta que si volen agafar aquesta interpretació per
votar en contra de la moció que ho facin, que depèn d’ells. Que li poden donar totes
les voltes que considerin, però que el PSC es posiciona en contra de l’aplicació de
l’article, com exemplifica, que van rebutjar en el seu dia la actuació policial
desmesurada e inacceptable que van fer els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat el
dia 1 d’Octubre. Considera que no s’han de justificar en res més.
Pol Ejarque:
Agafa la paraula i recalca, que ell només ho diu perquè aquesta literalitat li recorda al
“apoyare el Estatuto de Autonomia de Catalunya que salga del Parlament de
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Pol Ejarque:
Retorna la seva paraula i exposa que el que més li preocupa, és sobre la literalitat de
la moció. En el punt número 1 de la moció, transcriu que indica que es rebutja
l’aplicació que fa l’Estat de l’article 155, aquesta aplicació, però no un altre afegeix.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

a84998d8c6694859a53a02ba85ca1c44001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Catalunya”, però que en tot cas ells respectaran la legitimitat que tenen tots el grups
municipals d’aquest Ple en defensar les seves idees. Insisteix en que no s’ha de
dramatitzar la possibilitat de que hi hagués un canvi de govern, les majories canvien
afegeix.
Alcaldessa:
Manifesta que els que estan dramatitzen son ells, CDC, i torna la paraula al Sr. Pol
Ejarque perquè finalitzi el seu torn.
Pol Ejarque:
Expressa que es legítim que hi hagin diferencies polítiques entre el membres, CDC
justifica aquest nou govern, no només per l’aplicació del 155, i sols perquè la República
necessita de gent que clarament aposti per l’obediència i lleialtat catalana, si no perquè
des del principi ja estaven en contra d’aquest pacte de govern. Manifesta que no volen
fer un canvi perquè si, si no perquè es tracta de fer una nova Corbera que necessita
evidentment d’uns nous actors polítics. Finalment fa referencia a quan s’ha dit per part
de l’Alcaldessa que no es poden deixar de banda la meitat de la població, i afegeix,
que ara s’ha fent ho mateix amb els altres grups de l’oposició, i afirma que aquest
argument no es sosté per ell mateix.
Alcaldessa:
Dona la paraula al Sr. Antonio Moreno.
Antonio Moreno:
Comença realitzant una pregunta a l’Alcaldessa, on li transmet perquè del dia 1
d’Octubre va deixar de ser alcaldessa, i posar com alcaldessa accidental a la Sr.
Montserrat Febrero.

Antonio Moreno:
Retorna la qüestió, i pregunta si el dia 1 d’Octubre, la responsable, en cas de que
s’exigeixin responsabilitats, serà la Sr. Montserrat Febrero com Alcaldessa accidental
i no l’Alcaldessa com a càrrec propi.
Alcaldessa:
Respon expressant que personalment creu que la vindrien a buscar a ella per temes
de responsabilitat sobre l’1 d’Octubre. Però que espera que no vinguin a buscar ningú.
Fa constància de que assumeix la responsabilitat que d’això derivi. Però fa un incís en
que aquest no es el tema, i que no vol posar ni treure mèrits. Considera que la situació
d’aquest país i d’aquest municipi es prou complexa com per entretenir-se amb
disquisicions. Finalitza manifestant que cadascú pren les seves decisions i assumeix la
responsabilitat que això li comporta. Argumenta que això ha estat fruit d’un pacte i de
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Alcaldessa:
Nega rotundament aquest fet exposat per l’Antonio Moreno, i explica que ha intentat
donar espai al seu soci de govern perquè pogués portar a terme la seva ideologia i els
seus objectius, i afirma que el dia 1 d’Octubre era ella l’Alcaldessa. Un altra cosa,
afegeix, que la Sr. Montserrat Febrero va signar com Alcaldessa accidental la adhesió
en el Decret i a l’oferiment.
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qüestions que s’han parlat i acordat que es farien d’una manera justament per tirar
endavant.
Procedeix a la votació de la moció presentada.
Antonio Moreno:
Manifesta que esta en contra de tota la moció per que la considera una moció falsa.
Alcaldessa:
Segueix amb la votació.
Èric Blanco:
Vol aclarir, perquè considera que s’està intentant manipular al públic i als oients, que
en el punt primer de la moció diu, rebutgem l’aplicació que fa l’Estat Español de l’article
155, i afirma, que qui ho vol rebutja ho diu clara i nítidament, i per això voten en
contra aquesta moció.
Alcaldessa:
Segueix amb la votació.
Xavier Miquel:
Manifesta que votaran en contra, i expressa que els hi ha sobtat que l’altre dia varen
comentar GIU i MPC que només treballaven a partir del municipi, i els pregunta, com
d’aquest vot a favor de la moció.

Montserrat Febrero:
Vol aclarir un malaltes, argumenta que ella com Alcaldessa accidental va firmar, va fer
el decret, i va ser Alcaldessa durant un cap de setmana, del 8 al 10 de setembre, i va
firmar el decret perquè es puges portar a terme, a Corbera, el referèndum del dia 1
d’Octubre, es a dir, els espais electorals. I manifesta que el dia 1 d’Octubre no exercia
com Alcaldessa accidental. Aclareix que l’Alcaldessa va ser la Sra. Rosa Boladeras.
Manifesta que la postura del seu partit ha quedat molt clara, i argumenta que ERC
esta darrera de les modificacions que s’han fet en aquesta moció presentada pel PSC,
i que després de totes les modificacions i negociacions que han estat fent, creuen que
per respecte no poden votar en contra i per això s’abstindran.
“Vots a favor: José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Rosa
Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito
Gómez (PSC).
Vots en contra: Antonio Moreno Ruiz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), Èric Blanco i
Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Miracle Guerra i Sala (CUP).
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Alcaldessa:
Segueix amb la votació.
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Abstencions: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i
Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC).”
La moció resulta rebutjada per la majoria simple dels vots emesos.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:00
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig i Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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