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Ple extraordinari i urgent de data vint-i-quatre d’octubre de dos mil disset. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vint-i-quatre d'octubre de dos mil disset, es 
reuneixen a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió extraordinària i urgent  de primera 
convocatòria del Ple Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els 
senyors/res regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric 
Mir Nuet, Sra. Núria Pera Maltes, Sr. Antonio Abel Nuri, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. 
Montserrat Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, 
Sr. Antoni García Lozano i el Sr. Sergi Teodoro José. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res. 
 
1. PROPOSTES 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bon vespre a tothom. Benvinguts a la sessió extraordinària i 
urgent del ple corporatiu corresponent al dia 24 d’octubre de 2017.  

Bé, com bé acabo de dir, és un ple que s’ha convocat de forma extraordinària i urgent i, per 
tant, el primer que hem de fer és votar la urgència. El ple té un únic punt de l’ordre del dia, 
que ara us llegirem, però primer hem de votar la urgència per tractar aquest punt. El motiu de 
la urgència és que es demana que el dimecres, com a molt tard, tots els ajuntaments passin 
pels seus respectius plens el tractament d’una moció per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya. És aquest el motiu de la urgència.  

Vist el contingut de l’article 79 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals i sotmès l’assumpte a votació el Consistori, per unanimitat, acorda: 
 
Únic : Declarar el caràcter extraordinari  i urgent de la present sessió del Ple corporatiu.  
 
1.1. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA    
 
La moció, el punt que tractarem és la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya, i diu el següent: 

“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 
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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 Cabrera de Mar acorda: 
 
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. 
 
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 Sr. Alcalde manifesta que abans de donar la paraula als grups que vulguin comentar 
alguna cosa, que farem la votació no conjunta de la moció sinó de cadascun dels quatre 
punts, d’acord? Per petició expressa del Partit dels Socialistes de Catalunya, i amb el 
vistiplau també del secretari. 
 
Comencem, doncs, donant la paraula, per si hi ha alguna cosa a comentar. La regidora no 
adscrita, Putxi, no? El senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
Endavant, Dani. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que hola, bona 
nit a tothom.  
 
Bé, jo no he fet cap petició que es faci la votació per pas. Que m’afavoreixi i que hi estigui 
absolutament d’acord em sembla perfecte. Vull dir que em sembla... Vull dir, jo no he fet cap 
petició formal en aquest sentit. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que disculpa, ho he entès així, quan ha començat el ple. 
 
El Sr. Meroño manifesta que en tot cas, ho agraeixo, i també voldria fer... O sigui, de la 
mateixa manera que la votació es podrà fer per acords, m’agradaria que al proper butlletí 
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sortís reflectit les diferents... No, no, no bufi. M’entén. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ens hem d’en recordar. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sap què passa? El títol d’aquesta moció és per aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya. 
 
Tots estem en contra que se suspengui l’autonomia de Catalunya, però poden haver-hi 
acords que siguin més matisables, o uns altres. Llavors, sí que m’agradaria que el proper 
butlletí, la votació de tots els acords estigués reflectida.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. 
 
El Sr. Meroño manifesta que dicho lo cual, passo a llegir un comunicat, que és un comunicat 
que m’agradaria que s’hi adjuntés, no sé si és possible. No és una moció, és un comunicat 
que faig com a Grup Municipal Socialista, i que m’agradaria... No us l’he passat en paper, us 
el faré arribar demà per escrit, que s’adjuntés demà amb l’acta del ple. 
 
És el comunicat del Grup Municipal Socialista de Cabrera de Mar: “Davant la declaració del 
president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, després de la reunió extraordinària de 
ministres del passat dissabte, 21 d’octubre, en la que s’explicitava la seva voluntat d’activar 
l’article 155 de la Constitució espanyola, per la que se suspèn per complet l’autonomia de 
Catalunya, amb el suport del PSOE i de Ciudadanos, i davant del posicionament del PSC 
respecte a l’aplicació d’aquest article, el Grup Municipal Socialista vol expressar el seu 
posicionament envers aquest fet, i els que es vénen produint des del passat 20 de setembre. 
 
L’aplicació del 150, a banda de contradir l’article 2 de la Constitució, en el que diu clarament 
que les regions i nacionalitats d’Espanya tenen dret a l’autogovern, aquesta mesura no ajuda 
en res a resoldre l’atzucac en què Catalunya es troba actualment. Més enllà dels retrets de 
com hem arribat al punt en què ens trobem, pensem que són moments per ser valents i 
buscar solucions per a la ciutadania a través del diàleg, de la negociació i del pacte. 
 
Nosaltres no pensem que la independència sigui la millor solució per a Catalunya, però sí 
que creiem que s’ha de respectar la voluntat legítima de qui la defensen, i la millor manera 
de respectar-la és, en primer lloc, saber el que pensen els catalans i les catalanes. 
 
Des del Grup Municipal socialista de Cabrera de Mar, fem una crida al Govern de la 
Generalitat i al de l’Estat espanyol perquè seguin i dialoguin, i busquin una fórmula viable per 
a la sortida de la crisi. Fem una petició formal a la direcció nacional del Partit Socialista de 
Catalunya perquè trobi el suport del PSOE i d’altres partits que s’hi vulguin sumar, perquè es 
posi immediatament en marxa la comissió política per a la reforma constitucional, la qual 
hauria de donar sortida a un referèndum legal i acordat. 
 
Per aquest motiu, també veiem totalment inacceptable l’aplicació de l’article 155, que només 
farà créixer la inestabilitat política, econòmica i fracturarà encara més la societat catalana, a 
la vegada que la despulla per complet, deixant el seu autogovern en mans del que decideixi 
el Govern de l’Estat. 
 
En aquest sentit, expressem rebutjar qualsevol mostra de repressió a la llibertat d’expressió, 
condemnar les agressions de la Guardia Civil i la Policia Nacional del dia 1 d’octubre cap a 
totes aquelles persones que pacíficament volien expressar la seva opinió a través del vot. 
 
Demanar l’alliberament d’en Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, dues persones representants de 
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la societat civil, i que han estat empresonades per manifestar públicament les seves idees.  
 
Mostrem el nostre total desacord amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, 
que elimina l’autonomia i l’autogovern de Catalunya, i que tant ens ha costat construir.  
 
Demanar d’una vegada iniciar el diàleg de les dues institucions que actualment tenen la 
responsabilitat de governar i negociar els termes d’un referèndum legal i acordat, que doni la 
possibilitat de donar veu als diferents anhels clarament existents avui a Catalunya.  
 
Demanem, demano a la direcció nacional del PSC que es desmarqui del suport que ha donat 
el PSOE al PP en l’aplicació de l’article 155, que s’ha de votar al Senat, i s’oposi frontalment 
a aquesta mesura, i que en cap cas la validi.  
 
Sense diàleg la solució serà difícil. Si la política és la ciència que proposa i dóna solucions 
als problemes de les persones, ara és l’hora d’establir ponts de diàleg per tal de trobar 
aquestes solucions.” Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Dani. El Sr. Antoni Abel, d’Alternativa 
Independent Cabrera de Mar, alguna cosa a comentar? 
 
El Sr. Antoni Abel i Nuri regidor del grup municipal d’AI-CM, manifesta que bé, de moment 
dir-li al Dani que almenys alguna cosa hem guanyat des de l’última vegada, l’últim ple.  
 
Bé, jo dir només que, bé, que el que estem patint o patirem és un estat de setge, i que això 
no pot ser. I que... bé, és que no vull parlar perquè potser diré coses que no hauria de dir. 
Va, res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tu mateix. Molt bé, Gent per Cabrera, algun comentari? Sra. 
Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC , manifesta que bé, jo, per 
l’ocasió tan digna, m’he preparat un petit escrit.  
 
Gent per Cabrera som un grup local i sempre, com ja hem manifestat en altres ocasions, 
cadascú vota segons el seu criteri personal. En aquest cas, el meu vot és afirmatiu, i una 
mica el que havia escrit per donar suport a aquesta moció és: “La història l’escriuen els 
guanyadors, i potser per això Catalunya ha hagut de justificar sempre la seva existència, el 
per què parla una llengua pròpia i conserva els seus costums. Tot plegat és fruit d’una 
memòria d’una terra amb el seu clima i la seva orografia, les seves particularitats, com cada 
terra té les seves. 
 
Amb la democràcia hem pogut tenir una autonomia que mica en mica s’ha anat veient 
escanyada, on s’han fet intents d’intervenir les nostres escoles perquè calia espanyolitzar els 
nostres infants.” Jo els asseguro, treballo amb joves d’instituts, i els puc dir que la llengua 
que utilitzen entre ells és el castellà majoritàriament, i per desgràcia. Ara, això sí, tots saben 
parlar el català. “On s’han tombat lleis que afavorien un millor benestar, com el de la pobresa 
energètica, o com el fet que hem conegut avui: que el Govern estatal, que ja té les nostres 
finances intervingudes, es nega a pagar 10 milions d’euros que anaven destinats a tasques 
socials, tan poc sospitoses d’independentisme com poden ser, entre d’altres, les que realitza 
Càritas. On es volen intervenir mitjans de comunicació per manca de neutralitat, etcètera, 
etcètera. Aquests dies anem plens d’exemples. I tot es fa en ares d’una sacrosanta 
constitució que ens nega els drets més fonamentals que conté, com són el dret a una feina 
digna o a una “vivenda”, i no només ens ho nega als catalans, que hi consti, i on tot es basa 
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en una unidad que ningú ha treballat perquè no s’ha volgut treballar la diferència. 
 
Hem acceptat les regles del joc tots aquests anys, però era obvi que havíem d’arribar a 
aquest punt perquè des del moment en què la ciutadania s’ha manifestat, se l’ha ignorada 
reiteradament, i no s’ha volgut encarar el problema, i ara tot són respostes desmesurades, 
violència física i psicològica, per fer-nos por i minar la nostra resistència pacífica. I el que 
més em mou a voler marxar d’aquest país que ens ignora és que el Govern que ens infligeix 
totes aquestes amenaces i coaccions és un govern de gent corrupta que fa anar el país com 
si fos el seu cortijo, i pensant només en els rèdits electorals i el benefici personal. 
 
Per tot això i per molt més que seria llarg d’explicar, votaré a favor d’aquesta moció per 
donar suport a un govern que no ha tingut altre remei que dur les coses al límit. Confio que 
tot això servirà per construir una nova manera de fer les coses, on els governants treballin 
pel benestar de les persones que amb el seu esforç els paguen el sou. Una societat que 
vetlli pels seus drets i que continuï disposada a mobilitzar-se si aquests són trepitjats.” 
 
Veig que no li ha interessat gens el que estava dient.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que i tant! Sí, sí. Molt bé, gràcies. Sí que m’interessava. Perdoni, 
eh? Estava aclarint un tema del procediment de com havíem de votar-ho ara. Perdó, eh? 
 
Molt bé. Bé, com que hem dit que votaríem per separat cadascun dels punts de l’acord, el 
que faré és, en tot cas, tornar a llegir cadascun dels punts perquè tothom tingui clar el que 
estem votant, val? 
 
Per tant, sotmetem a votació el primer punt, que diu “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”.  
 
Vots a favor d’aquest punt? 
 
Vots en contra? 
 
Doncs, queda aprovat el primer punt de la moció per 10 vots a favor (4 PDeCAT, 2 ERC, 3 
GxC i 1 de la regidora no adscrita) i 1 vot en contra, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El segon punt diu “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”. 
 
Vots a favor d’aquest punt? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. 
 
Tercer punt: “Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució Espanyola.” 
 
Vots a favor? 
 
Molt bé, doncs, queda aprovat també per unanimitat. 
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El quart punt, que és el de donar trasllat als diferents organismes, aquest entenc que no cal 
votar-lo perquè és obvi. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, el Consistori per unanimitat aprova la moció per aturar la 
suspensió de l'autonomia de Catalunya en els termes en què ha estat formulada, excepte la 
referència del primer punt, que és de donar suport al Govern de Catalunya i al Parlament per 
fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre, que rep el vot contrari del grup municipal 
del PSC. 
 
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 
dos quarts de nou de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  
 

Vist i Plau,  
El Secretari                   L’Alcalde 
 
 


