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10/2017. SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25 
D’OCTUBRE DE 2017. 
 
A la Vila de Martorell, el dia 25 d’octubre de 2017,  essent les 20:02 hores, es reuneix 
l’AJUNTAMENT PLE, a la Sala  de Plens de la Casa de la Vila, en sessió extraordinària i 
urgent presidida pel Sr. Alcalde, XAVIER FONOLLOSA I COMAS. 
 
Amb l’assistència dels Regidors senyors/es:  
- NÚRIA CANAL I PUBILL 
- LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ 
- JOSEP CASASAYAS I PUIG 
- CRISTINA DALMAU I CERDÀ 
- LLUÍS AMAT I FERRER 
- BELÉN LEIVA HERRERA 
- ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT 
- LLUÍS TOMÀS I MORENO 
- REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA 
- RAUL ROZALÉN LLANOS 
- ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ 
- JOSÉ A. SIMÓN CABRERA 
- LAURA RUIZ SIGÜENZA 
- RICARD SÁNCHEZ GAYA 
- ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ 
- ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS 
- MIRIAM RIERA I CREUS 
- SERGI CORRAL I BARON 
- VICENTE CASAL CARRIEDO 
- SERGIO RODRIGUEZ MARQUEZ 
 
Assistits pel Secretari  de la Corporació: 
-JAUME TRAMUNT I MONSONET.  
 
1.RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE. 
 
El senyor alcalde diu el següent: Bona tarda a tothom. Anem a donar inici al Ple 
extraordinari i urgent que hem convocat com a conseqüència dels darrers fets que estem 
patint en el nostre país i concretament pels fets que són a punt de succeir que és la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya. Ahir vam celebrar Junta de Portaveus, tots els 
portaveus van estar informats sobre aquest Ple extraordinari i urgent que celebrem avui, tots 
els portaveus tenen i han tingut la moció que presentem i que es presenta a la major part 
d’ajuntaments del país i per tant, el primer punt o el que és preceptiu és que ratifiquem la 
urgència del Ple, la urgència ve motivada, ho explico en primer lloc perquè demà com vostès 
saben doncs hi ha convocada una sessió plenària en el Senat per donar resposta a la petició 
del Consell de Ministres de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució que suposa la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, per tant, nosaltres, com molts ajuntaments del país 
hem cregut oportú portar a consideració aquesta moció que és una moció que pretén aturar 
la suspensió de l’autonomia i de les institucions pròpies del país. Per tant, un cop hem 
explicat la urgència hem de votar la urgència. 
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Se sotmet a la ratificació de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple 
que s’aprova per: 
-20 vots a favor dels senyors/res: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON  i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
-1 vot en contra del senyor: VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU (actual PDeCAt) I ERC 
PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 
 
El senyor alcalde llegeix el text de la moció que a continuació es transcriu: 
“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 Martorell 
ACORDA 
Primer. Manifestar el ple suport al Govern de Catalunya i al Parlament en aquests moments 
difícils en els què les institucions pròpies de Catalunya, l’autogovern i la Democràcia estan 
amenaçades per l’aplicació arbitrària de l’article 155 de la Constitució Espanyola, l’anul·lació 
de la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la suspensió de la Llei de Transitorietat 
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Jurídica i Fundacional de la República, aprovades pel Parlament de Catalunya, i el 
menyspreu al mandat expressat pel poble 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.” 
 
El regidor senyor Sergio Rodríguez diu: Desde Som Martorell pues queremos comunicar 
que estamos en contra del artículo 155 y de su aplicación ya que consideramos que es un 
ataque frontal contra la democracia. Nosotros siempre hemos estado a favor de un 
referéndum legal y con garantías donde los ciudadanos de Cataluña puedan expresar 
libremente. A su vez estamos en contra de un referéndum ilegal y sin garantías suficientes 
dado que no ha dado pie a que el Estado inicie un diálogo con nosotros para poder hacerlo 
correctamente y sentimos enormemente haber llegado a esta situación provocada por la 
incompetencia de ambos dirigentes en ambos casos. Muchas gracias. 
 
El regidor senyor  Vicente Casal Carriedo diu: En referencia a la moción presentada que 
nos ocupa hoy, el voto de este grupo municipal es negativo y desde el respeto no vamos a 
apoyar tal moción porque consideramos que es perjudicial para los intereses de la mayoría 
de los catalanes. No es grato tener que aplicar un artículo, el 155, pero el gobierno central 
no le ha quedado otra opción dado que se ha ofrecido a la Generalitat suficientes 
oportunidades para volver a la senda de la legalidad sin que haya habido voluntad del 
Gobierno autonómico de cumplir. El responsable de tener que llegar a donde hemos llegado, 
el principal es el propio Gobierno, el señor Puigdemont, que ha querido anteponer intereses 
propios y de partido por delante de los propios catalanes. Hablan de incapacidad de diálogo, 
en esta vida todo es negociable y en democracia más, pero si hay algo que no es 
negociable en un estado de derecho es el cumplimiento de la ley. La aplicación del artículo 
155 sirve para restablecer la democracia en las instituciones autonómicas que los partidos 
independentistas suprimieron en los plenos del parlamento catalán el pasado 6 y 7 de 
septiembre, vulnerando la Constitución y el propio Estatut de Cataluña. La aplicación del 
artículo 155 es vital para frenar la huida de empresas que debido a la inestabilidad han 
cambiado su sede social y que representan el 30% del producto interior bruto de Cataluña. 
La aplicación del artículo 155 es necesaria para recuperar la convivencia, la paz social y 
restablecer el imperio de la ley en Cataluña. La aplicación del artículo 155 la han votado 258 
diputados de un total de 350 que hay en el Congreso. La han apoyado tres de las cuatro 
fuerzas políticas principales y tiene el apoyo de las instituciones europeas así como de la 
totalidad de los gobiernos de los países que la forman, es por este y otro motivo, este motivo 
y los que he comentado que este grupo evidentemente nos vamos a oponer a esta moción 
presentada. Muchas gracias. 
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El regidor senyor José A. Simón diu: El Consell de Ministres del dissabte 21 d’octubre de 
2017, previ acord amb el PSOE, PP i Ciutadans, va acordar mesures d’excepcionalitat en 
aplicació de l’article 155 de la Constitució tras ser elevada en el Senat tras la seva 
aprovació. L’activació d’aquest mecanisme inèdit en la història política recent suposa una 
suspensió de l’autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president i 
vicepresident del Govern i dels consellers que integren el Consell de Govern de la 
Generalitat de Catalunya, la direcció de la Seguretat Pública de Catalunya controlant els 
Mossos d’Esquadra, que poden ser substituïts per efectius de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat; assumpció de les funcions de govern i administració del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i Centre de la Seguretat de la Informació 
de Catalunya, la intervenció dels mitjans públics de Catalunya, TV3 i Catalunya Ràdio, i el 
control i la limitació competencial legislativa del Parlament de Catalunya. El que se 
l’impossibilita d’exercir el control dels òrgans que governin provisionalment Catalunya, que 
correspon al Senat i se l’imposa una censura prèvia en el debat polític. Dites mesures han 
subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de Catalunya amb la implantació 
d’una Comissió tecnocràtica imposada que no representa l’expressió de la voluntat popular. 
Un govern tècnic guiat i dirigit pel Govern de l’Estat espanyol amb objectius imposat des 
d’una concepció de l’estat que separa més que el que uneix i amb un evident perill 
d’involució del nostre model de societat. Un conjunt de mesures a executar contràries a la 
Constitució que s’invoca i en especial als drets de participació política, de les llibertats 
d’informació i expressió i els de l’autonomia de les nacionalitats i regions, en definitiva, 
aquest acord representa la fallida de l’ordre constitucional i és un atemptat antidemocràtic al 
nucli essencial del dret d’autonomia del nostre país. L’actitud bel·ligerant i d’ humiliació cap a 
Catalunya per part del Govern de l’Estat espanyol forma part de la capacitat endèmica del 
PP i de Ciutadans però també del PSOE d’ acceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de 
l’Estat i per tant, d’afrontar des del diàleg aquesta realitat que a ells els molesta i tanmateix 
innegable i necessària per bastir un model de l’Estat de reconeixement de les nacions. El 
poble de Catalunya al llarg de la seva història ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se amb l’objectiu de construir un país fonamentalment en el progrés, la 
sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania i de reforçar la cultura i la 
identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites compartides individuals i 
col·lectives, de persones amb origen i sensibilitats diverses que hem compartit el repte 
d’assolir el reconeixement de Catalunya com una nació i el seu caràcter de subjecte polític i 
jurídic. No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el seu futur, per 
això davant d’aquesta agressió l’única resposta possible, independentment del nostre 
posicionament polític, es de no compartir el full de ruta del Govern, és donar suport a les 
nostres institucions, treballar per una democràcia i un país de qualitat i defensar la voluntat 
de la majoria de la societat catalana que va votar un referèndum reconegut, inclusiu i amb 
garanties. En aquest moment d’amenaces i agressions sense precedents, el món local ens 
bàsic en la vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial ha de ser una 
sola veu en defensa d’una causa col.lectiva, la d’unitat de les institucions de Catalunya i del 
nostre autogovern perquè està en lloc també l’autonomia local i la seva despossessió 
política. La societat catalana de la qual formem part reaccionarà amb fermesa en defensa 
del nostre autogovern i en contra de la suspensió de les nostres institucions. La reacció 
d’organitzacions socials i de la ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica, des 
de la imposició i des de la força no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i 
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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 el nostre autogovern. Tot i la indignació 
que ens provoca les actuacions que vénen 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 territorial institucional més greu des del 1978. Defensar 
l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions de Catalunya i el 
nostre horitzó de futur com a país per això demanem articular una resposta unitària des de 
les institucions democràtiques, amb tots els partits polítics, ajuntaments, sindicats, 
associacions empresarials i societat civil en defensa de l’autogovern, coherent amb els 
valors i principis que garanteixen la cohesió social del nostre país, exigir la llibertat 
immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats per defensar les seves idees des 
de la llibertat i la democràcia, així mateix procedir a arxivar totes les causes obertes 
judicialment com a reacció política davant de les diferents mobilitzacions i processos 
participatius i exigir la retirada del efectius policials del cos nacional de la Policia i de la 
Guardia Civil, enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de l’1 
d’octubre i que romanen encara en el nostre país. M’agradaria recordar per últim que ahir a  
la Comissió que vam tenir els hi vaig fer una proposta a tots, especialment a l’equip de 
Govern però vam fer una proposta a tots, que és crear una Comissió, que ho vam parlar 
amb la Míriam Riera també, crear una Comissió per informar a la ciutadania que suposa i 
que no suposa que el Govern espanyol apliqui aquest article 155, crec que seria bo per tota 
la ciutadania i penso en gent gran i gent no tant gran, però sobretot penso quan parles amb 
gent com podria ser la meva mare per poder explica’ls-hi que significa tot això, que significa 
aplicar això amb un país o amb una nació com Catalunya, que significa, com ens afecta això 
pels que som usuaris de l’escola pública, pels que som usuaris de la sanitat pública, de com 
afecta això als mitjans de comunicació públics, com afecta i com està afectant això a les 
entitats i als tercers en tota Catalunya. Crec que seria bo fer pedagogia, explicar-ho, que ens 
ho expliquin i que la gent vegi com això va més enllà, segurament, d’ideologies polítiques, va 
més enllà de nacionalismes i va una mica més enllà de lo que podríem pensar que són 
bàndols. Creiem que això també va de democràcia i creiem que això li hem d’explicar a la 
ciutadania i hem de ser capaços de com repercuteix aquest atac sense precedents a la 
ciutadania de Catalunya, com a la gent del carrer els afecta i no els afecta perquè crec que 
és prou important com perquè tots ho sapiguem ben clar. Per últim i amb això acabo, bueno 
com hem dit en diferents ocasions Movem Martorell és un grup plural amb ideologies 
diferents d’uns i altres, lo que si que estarem en contra sempre i per això avui votarem 
precisament a favor d’aquesta moció, és de repressió vingui d’on vingui. Gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Només dir-li que la proposta que ens va fer ahir en Junta de 
Portaveus la veiem una molt bona proposta i a partir de la setmana que ve encaixat dins de 
la Regidoria de Participació i Comunicació constituirem aquesta Comissió precisament, tal 
com diu vostè, per donar a conèixer quins són els efectes de la suspensió de l’autonomia, 
per tant, una proposta que recollim, que trobem una molt bona proposta i que li donarem 
forma la setmana vinent.  
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El regidor senyor Lluís Tomàs diu: Gràcies a tots els que us heu apropat avui al saló de 
plens per escoltar penso que un tema molt important i també gràcies a les persones que ens 
puguin estar escoltar via ràdio.  
Començaré la meva intervenció igual que vaig tancar ara fa uns dies amb el Ple ordinari i 
amb motiu de la declaració institucional aprovada sobre la jornada de l’1 d’octubre. El meu 
grup està i estarà per la convivència, per la cohesió social, respectant tots els pensaments, 
ideologies i sentiments de totes les persones, intentant sempre, com deia, respectar a 
tothom i viure en el marc legal que tenim. Això ho vaig dir i m’hagués agradat avui també 
poder aprofitar l’avinentesa que vam viure en aquella jornada ara fa uns quants dies en el 
Ple ordinari quan es va produir un gran consens a l’hora de presentar la declaració i també 
val dir-ho, un gran consens en el moment de la suspensió del Ple. Avui també si s’hagués 
produït un consens igual ens hagués agradat, no ha estat possible i així aquesta presentació 
en aquesta moció d’un Ple extraordinari urgent, val a dir-ho, complint tota la legislació de 
forma correcta, és un fet que segurament ens hagués agradat continuar amb la línia que ja 
havíem encetat aquell dia. Entenem, com ha dit l’alcalde, que hi ha actes que es produiran 
aquests propers dies i era necessari haver fet aquí i a altres ajuntaments l’aprovació 
d’aquesta moció. Sí que evidentment ens hagués agradat que fos d’aquesta manera, però 
respectem la decisió de l’equip de Govern de presentar avui aquesta moció.  
Sí que ens agradaria fer algunes apreciacions respecte a aquesta moció que estem 
debatent. A l’exposició de motius trobem a faltar una autocrítica cap al Govern de la 
Generalitat. Vostès fan unes explicacions en aquesta moció que segurament i pràcticament 
diríem que coincidim en el cent per cent, però no parlen, per dir-ho així, de l’altra part o de 
l’altra manera. Em refereixo als fets que es varen produir al Parlament de Catalunya els dies 
6 i 7 de setembre i sense atendre al que podien ser recomanacions o lleis com la del Consell 
de Garanties Estatutàries, es varen aprovar unes lleis que actualment estan en suspens. 
Potser que en l’exposició d’aquesta primera part de la moció es podria haver fer esment en 
aquests aspectes.  
El Partit Socialista de Catalunya-Catalunya Progrés sempre ha apostat per un diàleg entre 
els Govern Central i el Govern de la Generalitat de Catalunya. No entraré -però és evident- 
en els motius, però aquest diàleg no s’ha acabat produint, no s’ha fet. Els presidents 
Puigdemont i Rajoy són els autèntics protagonistes o tenien que haver estat els autèntics 
protagonistes, és que això no s’ha acabat produint. Per això són aquests dos polítics, 
aquestes dues persones, les que tindrien que fer l’impossible i lo possible perquè aquesta 
problemàtica no hagués arribat a les alçades que tenim ara; per alguna cosa són els 
presidents de les dues institucions i les seves tasques també estan, entre elles estan les 
tasques de dialogar i de fer política cosa que entenem que no han fet. No em sembla bé que 
traslladin aquesta responsabilitat del seu no al consens, del seu no al diàleg, traslladin 
aquesta responsabilitat i aquesta pressió a d’altres institucions, com poden ser els 
ajuntaments i la ciutadania. I com ja ho he dit abans, el Partit Socialista ha apostat sempre 
pel diàleg. Pensem que fins aquest divendres - tot i que les notícies sembla que no són 
massa positives i esperançadores- fins l’últim minut, inclús un minut després, encara 
apostem i existeix la possibilitat d’un diàleg.  
Un altre dels punts de l’exposició dels motius d’aquesta moció parla del referèndum i d’un 
clam del poble. Ja ho varem dir ara fa una setmana, condemnem totes les agressions que 
es varen produir, totes elles de forma desproporcionada per les forces policials i de la 
Guardia Civil. Però no ens enganyem, i el màxim respecte per totes aquelles persones que 
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l’1 d’octubre varen voler expressar-se amb total llibertat, el meu partit ja va dir que aquest 
referèndum no tenia garanties i es trobava fora del marc legal. Nosaltres voldríem que es fes 
un referèndum legal i pactat; de moment això no ha estat possible. Volem votar amb total 
garanties, però repeteixo, tot el meu respecte a totes les persones que lliurement i no 
lliurement pel què he explicat fa un moment de les forces de seguretat varen anar a votar l’1 
d’octubre, van exercir el seu dret. 
Parlant d’anar a votar, el meu grup va presentar ahir una moció que avui no serà debatuda 
per qüestions de Reglament, com així ho marca el mateix Reglament, amb el títol “Encara 
som a temps, eleccions”, i on el principal acord era instar al president de la Generalitat de 
Catalunya a que convoqui immediatament unes eleccions al Parlament de Catalunya i així 
que tots els catalans i catalanes i dins d’un marc legal puguin votar les seves opcions 
polítiques i acabar amb la paràlisi parlamentària que actualment estem vivint.  
Dir també que tant el PSOE com el PSC continuarem defensant, sigui el que sigui el resultat 
en aquestes eleccions si s’acaben produint a Catalunya o a Espanya, el nostre model del 
que és la reforma constitucional, que pensem pot acabar d’arribar a que Catalunya trobi un 
encaix molt més just en temes tant importants com el finançament o les infraestructures. 
I per tancar la meva intervenció sobre la moció que avui estem debatent, com dèiem, en 
l’acord primer no podem estar d’acord quan es parla de la Llei del referèndum 
d’autodeterminació i la Llei de transitorietat  jurídica, que recordem estan suspeses, i com 
deia abans no varen comptar amb els informes favorables de la Comissió de Garanties 
Estatutàries en els plens dels dies 6 i 7 de setembre, així com la Llei fonamental de la 
república catalana, que exactament no sabem si està proclamada o no, entenem que no, va 
estar proclamada i després va ser suspesa. Tot i que les actes dels plens són literals, sí que 
m’agradaria esmentar i expressar en aquest Ple la nostra disconformitat sobre aquest punt 
que acabo de dir.  
Voldria acabar tornant a reiterar la nostra responsabilitat per la convivència i cohesió social, 
però de forma especial amb la ciutadania de Martorell que penso que és la que és la nostra i 
la que ens correspon. 
També volem parlar d’un parell de reflexions. Dir que als quatre regidors del Partit Socialista, 
no ens agrada, repeteixo, no ens agrada l’article 155, volem que es mantinguin les nostres 
institucions i el nostre autogovern, volem viure amb harmonia i llibertat, però torno a repetir, 
no ens agrada l’article 155. Però també els hi dic, no volem la declaració unilateral 
d’independència. 
I per acabar la darrera reflexió, dir-los-hi que els quatre regidors que representem avui aquí 
al Partit Socialista de Catalunya, en concret, tres d’ells hem nascut a Catalunya i l’altra porta 
aquí a Catalunya més de vint-i-cinc anys. Tots som i ens sentim catalans i espanyols per 
aquest ordre, no som independentistes, però tampoc som feixistes. Respectem totes les 
idees i tots els pensaments, volem viure en pau i en convivència. Gràcies. 
 
El senyor alcalde diu: Senyor Tomàs, només fer-li un aclariment més que res per la gent 
que ens escolta perquè vostè ha fet dues vegades en la seva intervenció esmena que vostè 
va plantejar una moció per incloure-la en el Ple extraordinari i urgent i tal com li vam dir ahir 
en la Junta de Portaveus doncs als plens extraordinaris i urgents no hi ha part de control i 
per tant la resta de grups municipals no poden aportar cap moció ni fer precs ni preguntes 
fora dels punts de l’ordre del dia, això no és a Martorell sinó que és a tot arreu perquè es 
normativa, de moment és una normativa a nivell nacional és a dir a nivell català. Ja li vam dir 
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ahir que crèiem que vostè això ho sabia perquè va estar molts anys alcalde del poble veí de 
Castellví de Rosanes i per tant, un alcalde – entenc - que això ho ha de conèixer, però per si 
no ho sabia li vam explicar que els punts que hi ha en un ordre del dia d’un Ple extraordinari 
i urgent són inamovibles, són aquells, no es poden ni modificar, ni canviar, ni afegir cap més 
punt que aquells de l’ordre del dia, és només per aquelles persones que ens escolten tot i 
que vostè ja ho sap perquè podria portar la seva intervenció doncs alguna confusió de que 
no li vam voler acceptar cap punt, això s’accepta sempre – com vostè sap – en els plens 
ordinaris però en els plens extraordinaris i urgents no ens és possible per tant, la moció que 
tractem és aquella que hem llegit a l’ inici d’aquesta secció plenària i és la que debatem i 
avui tots vostès fan el seu posicionament polític. Moltes gràcies 
 
La regidora senyora Míriam Riera diu: Gràcies i bon vespre a tothom. Sabem els regidors 
d’aquest Ajuntament que les meves intervencions acostumen a ser força curtes, avui els hi 
demano paciència perquè m’allargaré una mica més del que és habitual. Espero no cansar-
los. 
Bé, m’agradaria dir que tant de bo que avui no haguéssim de ser aquí, tant de bo que no 
hagués calgut fer aquest Ple extraordinari i urgent, tant de bo que no haguéssim hagut de 
debatre ni aprovar aquesta moció que tenim al davant, tant de bo que no hagués calgut, de 
veritat. Però la situació que vivim, que viu Catalunya crèiem que ho fa necessari. No podem 
callar i per això som avui aquí. Som aquí per manifestar el nostre suport a les nostres 
institucions i condemnar uns fets que des d’Esquerra considerem que són inacceptables, 
som aquí per instar al Govern espanyol del PP i els partits que li donen suport, el PSOE i 
Ciudadanos, a aturar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, que considerem 
un atac directe i abusiu contra l’autogovern de Catalunya i que posa de manifest una clara 
voluntat d’anul·lar les nostres institucions. Un Govern de l’Estat que ha fet una interpretació 
d’un article que fins avui no havia gosat a aplicar i amb la seva aplicació condemna a les 
institucions catalanes a passar pel filtre d’aquells, que agradi més o menys, no han estat 
elegits per governar Catalunya. El que no han aconseguit a les urnes ara el PP amb la 
col·laboració indispensable del PSOE i de Ciutadans volen imposar-ho per la via de la 
directa basant-se en una suposada legalitat des del nostre punt de vista molt discutible, un 
partit que a Catalunya no passa del 8,5 per cent dels vots pretén governar-nos si és que 
aquesta es la paraula. Pretén substituir el nostre govern i tots els alts càrrecs i deixar sense 
pràcticament contingut al Parlament català, en aquest no s’hi podran fer comissions, ni 
legislar i controlar el Govern que és la seva principal funció, ni debatre cap tema que no hagi 
passat pel filtre del Senat, que recordem, té majoria absoluta del PP. Pretenen a més a més, 
intervenir els mitjans de comunicació públic, uns mitjans, i no ho dic jo sinó la majoria 
d’organismes independents que avaluen els mitjans, són els més plurals de l’Estat, amb 
molta diferència. Aquests que ja manipulen i fan ingerències dia sí dia també als mitjans 
públics estatals i això ho denuncien els propis comitès d’empresa d’aquests mitjans, volen 
intervenir uns mitjans públics catalans que considerem modèlics. Aquells que són capaços 
de dir a la BBC que les imatges que la pròpia cadena ha gravat són falses ens volen donar 
lliçons de veracitat. I com no també volen intervenir els Mossos d’Esquadra, una policia que 
no fa pas gaire davant d’un atemptat ferotge a Barcelona va actuar amb celeritat, 
coordinació i eficiència, una policia que si que entén els criteris de proporcionalitat en 
contraposició a aquells cossos de seguretat de l’Estat que van dedicar-se a atonyinar 
persones que de manera cívica i pacífica defensaven urnes i vot el dia 1 d’octubre.De fet fa 
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mesos que ja han intervingut les finances de la Generalitat impedint que algunes entitats 
rebin les subvencions que els pertoquen i deixant descobertes les necessitats de milers de 
persones.  
Ahir a la Junta de Portaveus en feia esment el company José Simón, proposava que féssim 
pedagogia amb aquesta creació d’aquesta comissió. Jo coincideixo amb ell, perquè això ja 
no va d’independència això va de democràcia, va de llibertat, va de justícia, per cert, per 
aquells que no l’hagin vist recomano que visualitzin un vídeo que corre per internet on 
membres del Tribunal Superior de Justícia amb alegria i alguna copa de més fan broma amb 
empresonar al President de la Generalitat. És aquesta la justícia que ens garanteix l’Estat 
espanyol, és el Tribunal Constitucional amb membres nomenats pels mateixos partits que 
ara volen carregar-se l’autonomia qui ha de dirimir en els nostres assumptes. Un Tribunal, 
que només per un exemple, ha suspès la Llei de pobresa energètica evitant així que es 
pugui ajudar les famílies que més ho necessiten, o el mateix Tribunal que suspèn la Llei 
d’igualtat entre homes i dones aprovada pel Parlament, doncs no, per mi això no és justícia. 
I una injustícia més, la que es va perpetrar avui fa nou dies, l’empresonament de dues 
persones per defensar les seves idees i per manifestar-les públicament, pacífica i cívica. 
Cada en aixecar-nos pensem en els presidents de l’ANC i Òmnium cultural, en Jordi 
Sánchez i en el Jordi Cuixart que són a la presó allunyats de la seva parella, dels seus fills, 
dels seus amics. I tot fa pensar, desgraciadament, que no seran els únics i tot, tot això per 
voler votar per decidir el futur de Catalunya, cosa que compartim un 80 per cent dels 
catalans.  
Repressió policial, atacs a la llibertat d’expressió i d’informació, presos polítics, perquè no 
són polítics presos són presos polítics, només cal anar al Diccionario de la Real Academia 
Española, que no es precisament sospitós de ser catalanista. Anul·lació de facto de 
l’autogovern i això en ple segle XXI, en una suposada democràcia. L’hereu de Felip V, Felip 
VI, fent la gara-gara a un govern del PP, el partit amb més imputats investigats per corrupció 
de la història, més de nou-cents. Un Estat, on la separació de poders és cada cop més 
dubtosa, aplica mesures que em recorden altres temps que molts de nosaltres només hem 
conegut, per sort, a través dels llibres d’història dels documentals i que mai no ens 
haguéssim imaginat que ho viuríem en primera persona.  
Avui davant d’aquesta situació i a títol personal no puc deixar de pensar en tots aquells que 
durant la dictadura van lluitar per les llibertats, empresonats, exiliats i fins i tot assassinats. 
Qui no té un parent a Mèxic, a França, a Alemanya, al Regne Unit, a Veneçuela, a 
l’Argentina, que s’hi van establir fugint de la repressió? Quants no van tornar mai? I penso 
també en tots aquells que després d’anys de lluitar per la llibertat van viure la transició, que 
malgrat tots els atacs i ignomínies viscudes es varen empassar més d’un gripau per poder 
arribar a un pacte constitucional d’una Constitució que molts dels que avui tenim dret a vot 
no vam referendar. Tots aquells que deixant de banda i perdonant van prioritzar la pau i la 
democràcia i fins i tot alguns van retornar a la vida política. No puc deixar de pensar en 
aquells homes i dones que van participar dels primers mandats en ajuntaments en 
democràcia, en vénen al cap en Martí Flores, en Pedro Rodríguez, el Salvador Esteve que 
avui es aquí, en Fermi Fonollosa o en Josep Riera. Persones que van deixar de banda el 
passat per encarar el futur des del respecte i la visió constructiva. Tots aquells homes i 
dones, aquells que encara hi són, han de veure i viure com aquella transició es va tancar en 
fals perquè això com bé deixa el regidor Simón no va d’independència com deia ahir a la 
comissió, no va d’independència, no va de federalisme, no va d’unionisme, això va de 
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democràcia i de com això afectarà, o de com afectarà aquest nou atac a l’autogovern als 
nostres fills i filles, a les escoles, a la sanitat, a les llibertats de tots i cadascun de nosaltres. 
M’havia posat una pregunta a mi mateixa que deia, hauràs de fer una referència al PSC? 
Doncs sí, faig una referència al PSC. Senyor Tomàs no es pot dialogar si des de totes dues 
bandes no es vol dialogar. Vostè diu, els protagonistes són Rajoy i el president Puigdemont, 
però no ens oblidem que Rajoy té col·laboradors necessaris per negar el diàleg. No es pot 
pactar amb qui no vol, i en el cas que es vulgui canviar aquesta Constitució que vostès hi 
estan tant a favor, sap quants anys ha tingut el Partit Socialista per canviar la Constitució? 
Si, em sembla que anem una mica tard.  
Per tot això avui presentem aquesta moció i demanem que en consciència li doni suport tots 
aquells que se sentin compromesos amb la democràcia. Totes les opcions són respectables, 
només faltaria, però aquells que no hi coincideixin i que hi votin en contra o s’hi abstinguin 
els vull fer una reflexió, avui són en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, d’aquí pocs dies poden 
ser els nostres representants polítics elegits democràticament i després pot ser qualsevol 
familiar, amic, conegut o saludat que en defensa pacífica de les seves idees pugui ser 
passat pel mateix Estat repressor, aleshores hauran de tenir el coratge de mirar-los als ulls i 
dir-los “jo no vaig fer res per evitar-ho”. Bona nit i moltes gràcies. 
 
El regidor senyor Lluís Esteve diu:  Bé, bona nit. Fa anys que es demana un referèndum 
pactat i acordat i la resposta és coneguda per tothom, porta tancada als morros, no, no, no, i 
no i sempre no, i aquesta ha estat la resposta que hem tingut de manera reiterada. 
Fa ja moltes setmanes.... mesos... m’atreviria a dir anys, que l’única resposta que dóna el 
govern de l’estat, a banda d’aquest no, és l’amenaça i la por. 
Primer esgrimien només arguments de legalitat “això que voleu fer és il·legal”, “no es pot fer” 
“la llei no ho permet.”Van intervenir de factor les finances de la Generalitat, més de set-cents 
alcaldes investigats per la Fiscalia.  
Després a banda de fer por, d’atemorir i d’amenaçar van arribar les primeres detencions, 14 
persones detingudes,entre elles alts càrrecs del govern i 22 registres amb la voluntat única 
d’aturar l’1-O, un referèndum. No van ser tan ràpids ni àgils en les detencions, si és que n’hi 
ha hagut, en falten uns quants, ni registres a càrrecs polítics del partit que governa l’Estat. 
Allà el tempus judicial i les actuacions policials no són ni tan àgils ni tan ràpides com aquí. 
Por, detencions i arriba l’1 d’octubre. I la resposta de l’estat és clara: val fins i tot la violència 
per aturar-ho. I es produeix una reacció desmesurada i a ulls de la majoria 
desproporcionada per part dels cossos policials de l’estat seguint ordres dels seus 
comandaments polítics. I per acabar-ho d’arreglar surt la vicepresidenta del Govern 
espanyol, i el propi president del Govern espanyol i fins i tot acaba sortint el rei i ho troben 
tot molt normal i molt proporcionat. Ni una sola referència a les 1066 persones ateses als 
serveis sanitaris,  per ells tot molt normal. I després continua l’estratègia de la por i ara a 
més, facilitarem que determinades empreses canviïn de seu social i més por. 
I des de l’oferta de diàleg ofertada pel president de la Generalitat des del parlament es 
respon amb l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i l’intent fins avui frustrat de 
que els acompanyi el major dels Mossos. Tot acompanyat per una Fiscalia que encara que 
diguin que afina per a molts desafina i molt. Una manera molt estranya d’entendre el diàleg.  
Por, detencions, atacs a la dignitat de les persones, dubtant de mestres que segons diuen 
adoctrinen, dubtant de professionals sanitaris que segons diuen s’inventen els diagnòstics, 
violència, presó, més por. 
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Ens diuen que incomplim la llei. Ho deien quan volíem votar lliure i pacíficament i ho van fer 
tot per impedir-ho. Ho diuen els mateixos que han convertit la justícia en un dels àmbits més 
desprestigiats del  l’estat. Si algú tenia cap dubte  respecte el nivell de salut de la 
independència judicial a l’Estat, aquests darrers dies s’han publicat dades clarividents al 
respecte on s’afirma que el nivell d’independència judicial d’Espanya està per sota de Kenia, 
Xina, l’Aràbia Saudí, sí, sí, llegeixo un altre cop, l’Aràbia Saudí i empatats amb Botswana. 
I aquest és un estudi independent, no l’he fet pas jo ni l’ha fet cap persona d’aquest país. 
Alguns partir des de fa alguns dies demanant ara amb veu més forta diàleg, el demanen 
bàsicament el Govern i el president Puigdemont i obliden, crec que voluntàriament, que 
aquest diàleg s’ha intentat reiteradament durant molts i molts anys rebent com a resposta la 
retallada estatutària en el seu moment, la traïció amb allò de...recordeu tots “apoyaré, 
apoyaré el Estatuto que salga del Parlamento de Catalunya”, és exactament una traïció i 
també el despreci i la generació de catalanofòbia entre ciutadans de la resta de l’Estat 
buscant només el rèdit i el benefici polític, amb la complicitat també d’altres partits i seguim 
tenint la por com a única resposta i aquests dies més por. 
El Govern espanyol a través del Senat, on el Partit Popular controla la presidència i on 
governa amb majoria absoluta, està preparant un decret-llei per a l'aplicació del famós article 
155 de la Constitució espanyola. És igual el que es faci o es digui des d’aquí, sembla el 
tenen ben a punt. Aquest article mai s’ha aplicat des de l'aprovació de la constitució, el 1978 
i estableix que amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, que ja hem explicat qui 
l’ostenta, es podran adoptar les “mesures necessàries”, repeteixo, textualment, “les mesures 
necessàries – diuen- per obligar al compliment forçós de les obligacions o per tal de protegir 
l'interès general”. També diu que "per a l'execució de les mesures previstes en l'apartat 
anterior, el govern espanyol podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats 
Autònomes".  
Us imagineu qui prepara aquestes “mesures necessàries”? Doncs si les prepara el mateix 
Rajoy i els seus acòlits. 
Us imagineu de quines mesures es pot tractar? Ho han dit companys, el cessament del 
president de la Generalitat i el seu Govern, elegits democràticament, el nomenament d’un 
president en funcions a mode de l’antic virrei.? La intervenció dels mitjans públics de 
comunicació perquè sembla no els hi agrada el que diuen o sembla que no poden controlar 
com fan amb altres mitjans? El nomenament d’un comandament dels Mossos que depengui 
d’un ministre de Madrid, el mateix probablement que va ordenar l’actuació de la policia el dia 
1 d’octubre aquí Catalunya.  
En diuen "mesures necessàries"  i ho diu la llei, “mesures necessàries”, ho diu la Constitució, 
s’han d’aplicar les mesures necessàries, textualment, no les explica però parla de mesures 
necessàries, la interpretació és lliure i és veritat, en determinats moments estem una mica 
cansats, estem cansats de rebre, de que se’ns menystingui, de què ens insultin, i de també 
ens espoliïn perquè també ens espolien. Però, us hem de dir que  aquest cansament és 
puntual, és alhora fermesa i dignitat perquè contra la por i la violència defensem el civisme, 
la fermesa, la convicció i la dignitat i ho fem d’aquella manera que sabem fer i que ens 
caracteritza, ho volem fer de manera pacífica, ordenada, pacient, amb unitat, amb respecte, 
amb convivència, amb el cap però també amb el cor perquè no serà fàcil i segur que és més 
lent del que tots voldríem però és voluntat majoritària construir un nou Estat i caminem cap 
aquí, en temps difícils passos ferms. 
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L’article 155 és una vexació més, i el govern del PP, amb la complicitat activa del PSOE i de 
Ciutadans volen passar el corró. I davant aquesta situació els ajuntaments i els partits no es 
poden quedar al marge d’aquesta situació crítica, el silenci és avui també complicitat 
d’aquest corró. Condemnem enèrgicament la violació dels drets fonamentals a través de 
mesures repressives contra la població i les institucions. Instem al govern espanyol i als 
partits que li donen suport a aturar aquest despropòsit i aquesta agressió. 
Demanem la retirada dels cossos forces de seguretat de l’Estat i demanem també la llibertat 
pels empresonats. I, per acabar, donem ple suport al Govern de Catalunya i al Parlament 
que té un mandat clar expressat pel poble de Catalunya. 
 
El senyor alcalde diu: Doncs un cop tots els portaveus de tots els grups municipals han 
manifestat el seu posicionament polític i els seus arguments a favor o en contra, passarem a 
la votació per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.  
 
La moció queda aprovada per 20 vots a favor de CIU, PSC, MM, ERC I SM i un únic vot en 
contra del representant del grup Popular. 
 
El senyor alcalde diu: Bé, un cop hem fet el debat, el posicionament i la votació sobre 
aquesta moció en aquest Ple convocat d’urgència i de forma extraordinària vull donar les 
gràcies a tots els regidors i regidores després d’un Ple en el que tots els grups representats 
hem pogut expressar democràticament la nostra legítima opinió i hem pogut votar en llibertat 
sobre la moció que hem presentat per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Avui 
amb el suport majoritari d’aquesta moció el Ple de l’Ajuntament de Martorell es posa al 
costat de la Generalitat i del Parlament  de Catalunya en la defensa de la democràcia i la 
llibertat. En la defensa també de la dignitat de totes les persones que han lluitat durant molts 
anys per la supervivència i la continuïtat de les institucions pròpies del país, com ens 
recorda el retorn del president Tarradellas ara que s’han complert 40 anys del nostre 
autogovern i les nostres institucions, les nostres institucions no neixen amb la Constitució 
Espanyola sinó que vénen d’una legitimitat història molt més anterior, una legitimitat històrica 
que ve de lluny tal com va expressar en Pau Casals, l’any 1971 davant l’Assemblea General 
de Nacions Unides, per recollir la medalla de la pau de la ONU, unes institucions 
democràtiques que en els últims 40 anys han vetllat pel progrés, el benestar i la cohesió 
social del nostre país. Unes institucions que són de tots els ciutadans de Catalunya, dels 
que s’han mobilitzat a favor de la sobirania plena i dels que ho fan a favor de la unitat 
d’Espanya, la Generalitat i el Parlament de Catalunya ens representen a tots, amb les 
nostres diferències i les nostres discrepàncies perquè tots formem un mateix poble i entre 
tots l’hem de continuar construint amb respecte pel que pensa diferent però sense frenar les 
aspiracions col·lectives de Catalunya seguint el mandat popular majoritari i democràtic, per 
tot això si es consuma l’aplicació de l’article 155 de la Constitució no només s’ataquen les 
institucions catalanes sinó que serà a la pràctica un atac al poble de Catalunya i la 
suspensió del mandat democràtic.  
Suposarà un trencament entre la voluntat popular de Catalunya i l’Estat espanyol 
representat per un Consell de Ministres i uns partits polítics, el Partit Popular, el PSOE i 
Ciutadans que volen anul·lar la legítima voluntat popular manifestada a les urnes. No ho van 
aconseguir amb les eleccions del 27 de desembre de 2015 de les quals va sorgir un 
Parlament amb una majoria clara a favor de la sobirania plena de Catalunya i tampoc ho van 
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aconseguir el passat 1 d’octubre quan van intentar impedir el referèndum d’autodeterminació 
per tots els mitjans inclosa la violència però més de dos milions de catalans van poder 
expressar malgrat tot la nostra voluntat. No és el primer atac en les nostres institucions i em 
temo malauradament que tampoc serà l’últim. Cada vegada que el poble català ha volgut 
avançar en el seu autogovern s’ha trobat amb un intent de retrocés democràtic de l’Estat.  
L’últim exemple, i ho deia el regidor Esteve, el tenim amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de l’any 2006, el gran acord on s’havia d’establir el marc de relacions entre Catalunya i 
Espanya, un Estatut que havia seguit els procediments previstos en la Constitució 
Espanyola del 1978, que tenia al darrera el 88 per cent dels diputats del Parlament de 
Catalunya i la immensa majoria del vot popular en referèndum. Malgrat tot això, l’acció 
combinada de les Corts Generals i del Tribunal Constitucional el van convertir en un Estatut 
que enlloc d’aprofundir en l’autogovern obria pas a la recentralització de l’Estat. Aquesta 
recentralització ha continuat amb envestides contra el nostre sistema educatiu i contra la 
nostra llengua fins al punt que molts catalans hem arribat a la conclusió racional que l’única 
manera de garantir la supervivència del nostre país, de les nostres institucions, de la nostra 
cultura, del nostre dret i dels nostres valors és constituir-nos en un Estat.  
Tot ciutadà té dret a tenir un Estat que el protegeixi i que vetlli pels seus interessos i els 
catalans també tenim aquest dret. L’Estat espanyol, en nombroses ocasions ens ha 
demostrat que no només no ens protegeix sinó que sovint ens agredeix com a poble i ens 
maltracta i el referèndum de l’1 d’octubre i els atacs a centenars de persones en són un bon 
testimoni. Ara davant d’aquesta voluntat democràtica dels catalans volen, amb l’aplicació de 
l’article 155, imposar-nos una tutela antidemocràtica amb un pseudogovern a l’ombra, 
cessant tot el govern legítim de Catalunya elegit per sufragi universal, lliure i directe a través 
de les urnes, desposseint al president Puigdemont i als diputats del Parlament de Catalunya 
de totes les seves potestats, convertint el seu paper en representatiu sotmès al veto del 
Govern de l’Estat, una humiliació de les institucions però sobretot un greu atac a la dignitat 
del poble de Catalunya. Ens volen vençuts, capcots i humiliats, però ja els hi avanço, no 
podran, no podran acabar amb la nostra dignitat com a poble. Davant  l’aplicació de l’article 
155 es trobaran un poble i els seus representats polítics, i ens trobaran serens i determinats 
a manifestar d’una manera pacífica i ferma el nostre compromís amb la llibertat, la pluralitat i 
la democràcia i un poble i uns representants polítics compromesos també amb la 
convivència, la cohesió social i el diàleg sense condicions. Un diàleg i una mà estesa que el 
Govern de la Generalitat sempre ha ofert però que l’Estat malauradament ha preferit ignorar. 
Vull pensar que l’Estat encara és a temps de reconèixer la legítima voluntat dels catalans i 
seure en una taula a dialogar abans d’aplicar unes mesures que amenacen d’abocar a la 
nostra societat a un gran conflicte. És per això que amb aquesta moció des de Martorell 
volem enviar a l’Estat un missatge de responsabilitat, de democràcia i de pau. Moltes 
gràcies s’aixeca la sessió.  
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per:  
-20 vots a favor dels senyors/res: XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I 
PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I 
CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ 
CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF 
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BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARON  i SERGIO 
RODRIGUEZ MARQUEZ. 
-1 vot en contra del senyor: VICENTE CASAL CARRIEDO. 
 
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, el Ple de l’Ajuntament de Martorell adopta el següent acord: 
Primer. Manifestar el ple suport al Govern de Catalunya i al Parlament en aquests moments 
difícils en els què les institucions pròpies de Catalunya, l’autogovern i la Democràcia estan 
amenaçades per l’aplicació arbitrària de l’article 155 de la Constitució Espanyola, l’anul·lació 
de la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la suspensió de la Llei de Transitorietat 
Jurídica i Fundacional de la República, aprovades pel Parlament de Catalunya, i el 
menyspreu al mandat expressat pel poble 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. 
 
== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la sessió, 
que s’alça a les 20:54 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, en 
DONO FE.   


