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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
24 D’OCTUBRE DE 2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD 
 
A Cubelles, el dia 24 d’octubre de 2017, a les 20:00 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

Sr. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 

 
Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  

 
Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 

 
Sra. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 

 
No assisteix el Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem 
Cubelles  

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
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corporació  
 
Hi assisteix també el Sr. Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la corporació 
segons Decret 651/2016, de 15 de desembre. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
1.-  RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
L’alcaldessa explica que es porta aquesta moció a debat després de la decisió 
d’afavorir el vot a tots els cubellencs i cubellenques i després de tots els 
esdeveniments ocorreguts conseqüentment perquè es pensi com es pensi - diu- ningú 
dubta de la transcendència del moment i tots coincidim en que ens trobem en un punt 
cabdal de la nostra història i que, per tant, és del tot imprescindible que es produeixi un 
posicionament formal per part del nostre Ajuntament. 
 
La Sra. Martínez diu que les formes de convocar aquest Ple no han estat les correctes 
perquè la ciutadania n’era coneixedora abans que els regidors estiguessin convocats. 
Afegeix que l’oposició mereix el mateix temps que el govern per a valorar els temes i 
demana respecte en aquest sentit. 
 
El Sr. Tribó comenta que a Ràdio Cubelles s’ha dit  que la moció era de l’AMI i l’ACM. 
 
El Sr. Baraza aclareix que és una proposta de l’AMI que el govern assumeix com a 
pròpia. 
 
El Sr. Tribó diu que s’adhereixen a les paraules de Cubellencs quant a aquesta 
convocatòria, que qualifica d’irregular. Continua dient que l’han rebut a les 12:40 quan 
Ràdio Cubelles a les 11:15 en tenia constància i la pròpia notícia deia que el govern ja 
havia pres aquesta decisió el dia anterior. Afegeix que el segell de la moció és de les 
12:23 i que s’ha trigat 17 minuts a convocar des del seu registre, cosa que considera 
un rècord absolut. 
 
El Sr. Grau entén que la urgència és claríssima perquè hi ha dos presidents d’entitats 
catalanes empresonats i perquè hi ha una amenaça d’aplicació de l’article 155, que es 
pot carregar l’autogovern a Catalunya però demana que en el futur s’articuli algun 
mecanisme perquè aquestes convocatòries d’urgència no es tornin a repetir i es faci 
bé via Junta de Portaveus o bé un altre canal més àgil. 

L’alcaldessa indica que també s’ha trucat a tots els regidors per telèfon, entre ells el 
Sr. Grau, qui no l’ha agafat. 
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El Sr. Grau diu que no es pot estar pendent les 24 hores del dia del telèfon i que la 
trucada ha estat posterior a la publicació de la notícia als mitjans de comunicació. 

L’alcaldessa explica que, com a regidor, té l’obligació d’estar disponible quan l’alcalde 
o alcaldessa li truqui per a convocar-lo a un Ple urgent. 

El Sr. Grau demana que consti en acta que les trucades que ha rebut són de les 13:21 
h. i que els mitjans de comunicació estan donant aquesta informació des de les 11 del 
matí. 

La Sra. Soler diu que no veu que sigui cap urgència i que el Ple es podria haver 
celebrat demà, per la qual cosa demana que s’anul·li. 

Es sotmet a votació la urgència de la sessió i s’aprova per 12 vots a favor (4 UC-11 
Reagrupament, 2 ERC-AM, 2 CIU, 1 d’ICV, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC i 1 de 
Cubellencs-FIC), cap abstenció i 3 vots en contra (2 de Cubelles Sí Es Pot  i 1 del PP). 
 

 
2.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA I 
EN DEFENSA DE L'AUTOGOVERN  
 
El Consell de Ministres de dissabte 21 d’octubre de 2017, previ acord entre el PP, 
PSOE i C´s, va acordar mesures d’excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la 
Constitució per a ser elevades al Senat per a la seva aprovació.  
 
L’activació d’aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la 
suspensió de l’autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president 
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 el 
cos de Mossos d’Esquadra, que poden ser substituïts per efectius de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l'Estat, l’assumpció de les funcions de govern i administració 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del 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, al 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 imposats des d’una concepció de l’Estat que separa 
més 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 d’expressió, i al 
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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 a l'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 incapacitat endèmica del PP i C's però també del PSOE 
d’acceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant d’afrontar des del 
diàleg polític aquesta realitat per a ells molesta i, tanmateix, innegable i necessària per 
bastir un model d’Estat de reconeixement de les nacions.  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un país fonamentat en el 
progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania, i de reforçar 
la cultura pròpia i la identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites 
compartides, individuals i col·lectives, de persones amb orígens i sensibilitats diverses 
que han compartit el repte d'assolir el reconeixement de Catalunya com a 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, 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 de 
Catalunya de votar en un referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties.  
 
En aquest moment d’amenaces i d'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 la defensa d'una causa col·lectiva: la dignitat de les institucions de 
Catalunya i del nostre autogovern perquè està en joc també l’autonomia local i la seva 
despossessió política.  
 
La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del nostre l’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 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 venen de lluny des de 
l’autoritarisme de determinades forces polítiques de l’Estat Espanyol; cal reiterar que 
només el diàleg i la democràcia seran les eines per superar la crisi territorial i 
institucional més greu des de 1978.  
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Defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions 
de Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país.  
 
En virtut d'aquestes consideracions proposem al Ple els següents  
 

ACORDS: 
 
1. Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 155 
de la Constitució que suposen trencar l'autogovern de Catalunya.  

 

2. Exigir al govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de 
l’autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les 
competències segrestades per a recuperar la normalitat democràtica al nostre país.  

 

3. Articular una resposta unitària des de les institucions democràtiques, amb tots els 
partits polítics, els 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. 

  

4. 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. 

  

5. Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil 
enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de l’1 d’octubre i 
que romanen encara al nostre país. 

  

6. Instar el Govern Espanyol que obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb 
el conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte.  

 

7. Instar la Comissió Europea a la promoció d’una mediació política internacional 
imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals. 

  

8. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i 
pluralitat i els valors existents al nostre país. 

  

9. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President 
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al 
President del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de 
Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.  
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La Sra. Martínez en primer lloc demana que, per respecte a tots els regidors, veïns i 
veïnes, es mantingui i es faci prevaldre l’ordre a través de la presidència, ja que han de 
tenir tots el màxim respecte. 
 
Referint-se al seu grup municipal, explica que, independentment dels diferents  
posicionaments polítics de cadascú, hi ha una visió en comú que tenim tots els 
Cubellencs i que és aquest respecte i aquest fer valdre i respectar la democràcia que 
tots entenen que s’expressa a unes urnes i que comença per aquest dret de voler 
expressar, de voler escoltar-nos i de veure què és el que deia la ciutadania; que a 
partir d’aquí no es poden trencar les regles d’aquest joc a meitat de partida, dir que no 
agrada. aplicar un ús desmesurat i anar enrere trencant tot el que s’ha aconseguit amb 
aquesta democràcia. Continua dient que la suspensió d’aquesta autonomia, si es duu 
a terme, serà un pas endarrere molt important per la ciutadania i per les 
administracions i que a mesures excepcionals, hem de saber trobar respostes 
excepcionals i que aquesta excepcionalitat no passa per emprar aquesta força. 
Afegeix que el que no podem fer és dir que volem anar a unes urnes, que se’ns doni 
per resposta un no, demanar que ens canviïn una sèrie de paràmetres, que se’ns doni 
com a comentari que no ho podem fer, que no podem votar i que se’ns digui que no es 
pot canviar aquest regla de joc; que això porta fins i tot empresonaments de persones 
que han estat en moviments de manera pacífica i democràtica, continua exposant que 
s’estan utilitzant uns arguments i una força que no són propis d’un estat democràtic; 
que hem de fer aquest pas endavant, hem de recolzar totes aquestes formes  i, des de 
les administracions, hem de fer tots els passos que calgui; per, conclou que  
recolzaran aquesta moció. 
 
El Sr. Tribó manifesta que d’acord amb l’article 24 del ROM algú ha de defensar 
aquesta moció i pregunta qui ho farà. 
 
L’alcaldessa explica que ho faran, com sempre, per grups amb la deferència que 
primer parli l’oposició 
 
El Sr. Tribó explica que l’article 23.4 del ROM diu que algú en concret la defensarà 
abans de fer lectura dels acords i pregunta a la secretària si hi està conforme. També  
demana a l’alcaldessa que compleixi les normes de respecte i cortesia que diu l’article 
8.6 del ROM.  
 
La secretària llegeix l’article 23.4) del ROM.   
 
El Sr. Tribó manifesta que ara ens trobem que el govern està incomplint el ROM 
perquè haurien de dir qui la defensarà i qui la presenta. Hi hauria d’haver un regidor o 
regidora en concret del govern, no de tots els partits que formen el govern.  
 
L’alcaldessa contesta que aquesta moció l’ha presentat ella personalment al Registre 
d’entrada i la defensarà un regidor de cada grup. Diu que no és cap mal fer-ho això i 
que ells estan al govern i es volen expressar tots, cosa que pensa que és llibertat. 
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El Sr. Tribó diu que és molt rigorosa aplicant el ROM a l’oposició i, en canvi, quan es 
tracta del propi govern se’l salta. Seguidament demana la resposta de la secretària al 
respecte. 
 
La secretària li respon que ella ha fet lectura de l’article 23 on es recull i que després 
correspon a l’Alcaldia dirigir les sessions.  
 
El Sr. Tribo diu aquest extrem pensem és d’ordre dintre i que el ROM s’aplica o no 
s’aplica . 
 
La Sra. Soler manifesta que vol informar a la ciutadania que posa:  “llibertat presos 
polítics” i en el nostre país no tenim presos polítics. Referent a aquesta moció, troba 
que, si no haguessin segrestat el Parlament, ho podrien haver parlat allà, que és on 
pertoca discutir això. Manifesta la falta de respecte que rep per part del públic per dir el 
que ha dit.   .  
 
El Sr.Tribó manifesta que l’acord 4t sobre la llibertat dels Jordis ja es va votar a la 
moció de l’anterior Ple de rebuig i denúncia davant l’empresonament dels presidents 
de les ’entitats de l’ANC i Òmnium i, si és aquest el cas, que la moció de l’últim ple i 
d’aquest punt 4 d’aquesta moció són coincidents, no es pot votar el que ja s’ha votat i  
pregunta a la secretària si en aquest cas és d’aplicació el paràgraf 1r de l’article 21 del 
ROM.  
 
La secretària llegeix l’article 21. 1 del ROM i explica que no estan parlant del mateix.  
Aquest punt fa referencia a l’aprovació de l’acta en el sentit que el que no pot ser és, 
en el punt d’aprovació de l’acta, rectificar els acords que s’han adoptat prèviament.   
 
El Sr. Grau la primera qüestió que posa de manifest és que ni ell ni el seu grup 
defensen les tesi independentistes, tampoc anti-independentistes. La segona qüestió, 
és que la proposta del PSC és la federal, que ara no toca parlar-ne. Dit això, vol fer 
constar la urgència perquè hi ha tres temes que son fonamentals i que en aquestes 48 
hores ens juguem tots molt: exigir i demanar la llibertat immediata del Jordi Cuixart i 
del Jordi Sánchez, ciutadans de Catalunya que han acreditat al llarg de la seva història 
l’exercici públic i ciutadà un rigor escrupolós amb la llei. Ningú que conegui la seva 
trajectòria entén aquest empresonament. aquesta és la primera causa; i, la segona, 
perquè són representants de centenars de mils de milions de persones de Catalunya 
que a través de les seves entitats estan defensant uns postulats polítics que el Sr. 
Grau no comparteix, però que s’han de blindar, s’han de defensar. Creu que es una 
barbaritat que l’estat hagi actuat des de la Fiscalia d’aquesta manera. De la mateixa 
manera que es una barbaritat l’aplicació de l’article 155. Està clar que la motivació per 
presentar al Senat aquest article 155 ultrapassa i amb molt els límits de l’Estatut de 
Catalunya i els límits de la pròpia Constitució Espanyola, que uns i altres diuen que és 
la seva guia i la seva referència. Malament – diu - si l’Estatut de Catalunya o la  
Constitució  ha de servir per justificar l’empresonament de persones o l’escapçar 
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l’autogovern de qualsevol part de l’Estat espanyol i en aquest cas de Catalunya, 
especialment més greu perquè, més enllà del marc legal que s’estigui discutint entre 
els experts, creu que qualsevol persona se sent ferida quan l’Estat, quan Madrid actua 
amb aquesta supèrbia, amb aquesta prepotència, fet que apunta un mal final pels 
protagonistes, per la voluntat d’aplicar aquest 155. Afegeix que per al Partit dels 
Socialistes és determinant el punt tercer: aquesta “proclamació”, aquesta voluntat 
d’aconseguir una actuació unitària de les forces polítiques, de les forces sindicals, de 
les entitats, de les associacions, de la ciutadania en general per, primer, aconseguir la 
llibertat dels dos Jordis i, segon, fer entendre a qui governa l’Estat que aquest 155 és 
una verdadera barbaritat. Creu que en aquestes 48 hores hauríem de fer esforços per 
aconseguir que  la situació sigui reversible i manifesta la necessitat que el president 
Puigdemont, més enllà del seu programa i per defensar l’interès general de Catalunya, 
convoqui eleccions i eviti d’aquesta manera que l’Estat continuï atacant les institucions 
i les entitats de Catalunya pel fet de defensar un postulat polític legítim com és el criteri 
de la independència –que no és – indica – el seu. Això s’ha d’aturar i confia en la 
convocatòria d’eleccions, que, independentment dels posicionaments, mes d’un 80 per 
cent llarg de la ciutadania ha manifestat que té ganes de pronunciar-se amb totes les 
garanties.  
 
El Sr. Pineda diu que serà ràpid i contundent com sempre i, pel que s’ha dit a l’inici de 
la sessió, manifesta que si aquest tema no és el suficientment urgent com perquè es 
pugui parlar i convocar amb urgència, no sap quins temes hi poden haver... Diu que 
l’aplicació del 155, de la manera que es vol fer, és un tema d’estat d’excepció. Li sap 
greu que hi hagi grups que s’escudin o parlin del ROM o de temes que no són 
legalment la moció. Aquí el que s’ha de fer és parlar d’aquesta moció i de totes les 
llibertats, de tots els presos polítics que tenim i de com estem. La moció aquesta que 
hem presentat, que hem acordat entre els del govern,  és una moció que apel·la a la 
democràcia i al diàleg i és pot votar per l’amplia majoria d’aquest plenari, menys pel 
Partit Popular. Explica que avui estem aquí perquè ens ha portat un partit polític 
anomenat Partit Popular, que ha decidit sotmetre a un poble, que no podem fer a les 
urnes, que ha aplicat un article que, segons ells, els hi permet fer tot allò que vulguin: 
controlar mossos d’esquadra, intervenir mitjans de comunicació catalans... L’aplicació 
d’aquest article en mans d’aquest govern fa que ens veiem a les portes d’una proposta 
de privació de les llibertats d’expressió i de drets i valors que durant els darrers anys hi 
ha hagut al nostre país. Avui mateix hi ha hagut declaracions, no sé si d’integrants o 
d’integristes, del Partit Popular que diuen que encara que es convoquessin eleccions 
autonòmiques. Això no es pot aturar i això ho hem sentit tots. Al final li estem traient la 
màscara a un Partit Popular que aprofita aquesta opció per fer desaparèixer les 
autonomies. Al món local tots nosaltres hem de lluitar contra aquestes persones 
pacíficament, però amb contundència, per les nostres llibertats. Conclou que des 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds exigeixen la retirada del 155 i l’obertura de diàlegs 
sense cap tipus de condicionants.  
 
La Sra. Cuadra explica que fa una setmana teníem un plenari també i parlàvem de 
dos presidents d’entitats -un d’ells és una entitat cultural-, que eren empresonats per 
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defensar la llibertat i les idees d’un poble, i que una setmana després, aquestes 
persones continuen empresonades. Que són presos polítics perquè són gent que està 
empresonada per defensar unes idees de persones que surten al carrer pacíficament i 
que certs polítics han decidit empresonar,  amb el que això comporta per ells i per la 
seva família i per la gent del carrer, que continuen sortint i que criden que siguin 
alliberats. Això després de veure les imatges de les càrregues policials de l’1 d’octubre 
i d’escoltar polítics espanyols que han dit que els mestres,  que les escoles públiques 
catalanes adoctrinen els nostres alumnes, cosa que es mentida i ara el 155. El 155 
intervé la nostra policia: els mossos d’esquadra, el nostre president, al que van votar la 
majoria dels catalans; intervé també els consellers i totes les nostres conselleries, 
votades a les últimes eleccions del Parlament. Seguidament, pregunta per què hem de 
fer unes altres eleccions al Parlament, perquè ens les tornin a intervenir des de l’Estat 
Espanyol? Diu que el 155 intervé els nostres mitjans de comunicació públics i, per tant 
pretén tallar-los, anul·lar-los i no deixar-nos fer o mentir, com fan alguns mitjans de 
comunicació espanyols, i que el 155 ha estat activat pel Partit Popular, pel Partit dels 
Socialistes i per Ciutadans, no només pel Partit Popular, per tant aquí reben tots tres.  
 
Afegeix que com a presidenta de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal 
anuncia que enguany han rebut més sol·licituds de beques de menjador escolar, però 
també n’han pogut donar més; la qual cosa significa que és mentida que estem sortint 
de la crisi, com diu el president del govern. Continua dient  que els comptes del 
Govern de la Generalitat també estan intervinguts, que l’aplicació de l’article 155 fa 
perillar aquests ajuts, per això  aquest Ple és urgent i extraordinari. Considera que el 
155 fa perillar la política municipal, la nostra llibertat i, el pitjor de tot, la nostra dignitat i 
el nostre honor. A continuació, diu demanar respecte pel país, per les seves 
institucions, pels mitjans de comunicació, per la policia, pels mestres, per la gent del 
carrer i, per aquest respecte, la urgència d’aquest Ple, que s’està convocant a molts 
municipis de Catalunya i el termini és fins dimecres.  Diu que la Sra. Alcaldessa, que 
és qui ha de convocar el Ple, ho ha fet. I, si s’ha traspassat als mitjans de comunicació 
amb una hora d’antelació, els hi sap molt de greu, però tots estan preparats per parlar 
de l’article 155 i com aquest afecta als vilatans de Cubelles, que els afecta i molt, i això 
és el que ha fet: venir a explicar-ho. 
 
La Sra. Pérez, diu que no és moment de desvirtuar els plens ni d’intentar treure rèdit 
polític de tot això, que ara més que mai hem d’estar units perquè ens juguem molt i 
tots ho sabem. També demana transparència i contundència política davant de tots 
aquest dies que vindran.  
 
Explica que el passat dia 21 es va establir l’ordre, entre d’altres, de destituir el 
President i els consellers elegits democràticament el 27 de novembre de 2015; que 
abans de tot això, es va convocar un referèndum vinculant, es va fer i es va guanyar; 
que potser no es va fer de la millor manera que es podia fer però es va fer de la única 
manera que van deixar fer-ho, i de la única manera la millor de totes elles. 
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Diu que ja està previst de fer eleccions, no quan i com ho diguin els altres, sinó quan 
nosaltres decidim quan fer-les. Considera que es volen carregar i dinamitar tot allò que 
som tots perquè els nostres governants els hem elegit tots nosaltres. Que Cubelles i la 
majoria de municipis de Catalunya estan dient pràcticament el mateix, i això és un fet 
molt important que cal tenir-ho en compte. 
 
El Sr. Hugué manifesta que el dissabte passat amb l’acord del consell de ministres 
l’Estat va ferir de mort l’autogovern i les institucions i les llibertats individuals i 
col·lectives de tots els catalans i catalanes. S’activa l’article 155 de la Constitució, que 
recentralitza competències cap el Govern Central. Que estem parlant de presidència, 
vicepresidència, intervenció a la  tresoreria, control de la policia de Catalunya, dels 
mitjans de comunicació: TV3 i Catalunya Ràdio, es pretén cessar el president 
Puigdemont, el vicepresident Junqueras i tot el consell executiu de la Generalitat. Diu 
que mai en 40 anys de democràcia, en cap de les difícils situacions de morts i barbàrie 
de l’organització terrorista ETA, van atrevir-se a posar-lo en marxa i que ara però, 
l’Estat vol ser implacable contra la voluntat d’aquells catalans i catalanes que de forma 
lliure, pacífica i democràtica, fent ús del seu dret i inalienable de decidir el seu futur 
volent construir un país millor per a tota la nostra gent. Afegeix que al llarg de la nostra 
història el poble català ha demostrat que som un país tenaç i de fortes conviccions, 
però alhora som capaços d’escoltar i oferir diàleg quan convé. Diu que mai al llarg 
d’aquests últims anys ha hagut cap proposta per part del govern que fos els silencis i 
els tribunals de justícia, quan hem sortit al carrer més de 2 milions de persones 
demanant una solució al problema polític i de l’encaix de Catalunya a Espanya, i que 
un Estat que és capaç de fer servir la força per anar en contra de la seva gent és un 
estat malalt de principis democràtics, un Estat que respon amb porres davant les 
seves incapacitats manifestes d’empatia i de diàleg amb aquells que pensen diferent 
és un Estat que agonitza.  
 
Continua dient que davant de moltes demandes expressades per mandataris europeus 
i d’arreu del món demanant i oferint parlar i mediar com la única forma de resoldre el 
conflicte, l’Estat espanyol tira pel dret i convoca al senat per ratificar l’article 155, amb 
el suport del PSOE i de Ciudadanos. Diu que els dol particularment el posicionament 
del partit socialista, un partit que al llarg de més de 130 anys d’història sempre ha 
lluitat pels valors de la democràcia, la llibertat, l’equitat i la justícia en moments difícils i 
foscos de la història com la dictadura franquista. Que lluny queda el record del 
catalanisme del president Maragall que, com a gran estadista, va advertir en el comitè 
federal del PSOE al 2004 que s’havia de buscar un nou encaix de Catalunya dins 
d’Espanya. 
 
Afegeix que des d’Unitat Cubellenca 11- Reagrupament volen manifestar que estem 
totalment en desacord amb la intervenció sense precedents de les institucions 
catalanes i defensen enèrgicament els que legítimament ens representen per mandat 
democràtic. Diu que exigeixen la posada el llibertat dels presidents d’Òmnium i de 
l’ANC Jordi Sánchez i Jordi Cuixart perquè més de 2 milions de catalans també som 
còmplices dels delictes que els imputen: demanar més llibertat i més democràcia pel 
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seu poble de forma pacífica. Conclou que quan encara queden 3 dies perquè el Senat 
voti la posada en marxa definitiva de l’article 155 encara hi ha temps per seure i buscar 
alternatives, tots hi guanyarem, el destí de Catalunya només l’escollirem els catalans.   
 
Es sotmet  a votació la moció i s’aprova per 13 vots favorables (4 d’Unitat 
Cubellenca11-Reagrupament, 2 de CIU, 2 d’ERC, 1 d’ICV-E, 1 PSC, 2 de Cubelles Sí 
es Pot i 1 de Cubellencs-FIC), l’abstenció del Sr. Écija i 1 vot en contra del PP. 
 
El Sr. Tribó intervé per fer la següent explicació: el seu grup està totalment en contra 
de l’article 155 de la Constitució, però no estan d’acord amb la manera en què tracta 
aquest govern a l’oposició, ni en la forma de treballar que s’assembla cada vegada 
més a la política del PP.  
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:03 hores;  
 
        


