ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA ONZE D’ABRIL DE 2018
Essent dos quarts de set de la tarda (18:30 h) del dia 11 d’abril de 2018, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a terme
la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:
REGIDORS:

SECRETARI:

l'alcalde, Daniel Fernández Fuster
Natàlia Expósito Puig,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Elies Ramil Pou,
Neus Calam Pérez.
Esteve Rosell Masó,
Sónia Giro Castell,
Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias,
Carme Guillamon Villalba,
Joanna Pujol Llop.
Josep Maria Campdepadrós i Castaño.

Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1 - APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 7 de març de 2018, la
qual en trobar-la conforme es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE PRÓRROGA CONTRACTACIÓ PERSONAL.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia
7 de març de 2018, aprovant la pròrroga del contracte a l’operari del pavelló
municipal, que literalment diu el següent:
Atès que per pal·liar temporalment la situació precària de la brigada d’obres i
serveis municipals, per cobrir baixes laborals i vacances, per acord de la Junta de
Govern del dia 29 de desembre de 2017 es va aprovar de contractar interinament
amb efectes del dia 3 de gener de 2018 i fins al dia 31 de març de 2018, a:
➢ plaça d’operari brigada municipal: ........ ... Alejandro Martínez Guillen
➢ plaça d’operari pavelló municipal: ............ Xavier Pujol Puig
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Atès que continua, en part, la situació precària de la brigada d’obres i serveis
municipal per manca de personal degut a les baixes laborals
❖ d’un operari, Josep Altimira, per intervenció quirúrgica que previsiblement
s’allargarà més de 3 mesos.
❖ d’un altre operari, Josep Baró, per accident laboral de durada indeterminada
però que podria ser d’uns quants mesos.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Prorrogar fins a 30 de juny de 2017 el període de contractació de l’operari
del pavelló municipal, Xavier Pujol Puig, amb el mateix règim jurídic i econòmic
que la resta de personal que presta els seus serveis en aquest Ajuntament, amb
una
dedicació
de
37,50
hores/setmanals
i
una
retribució
de
1.248,22€/bruts/mensuals l’operari pavelló municipal que realitzarà l’horari en una
jornada irregular, en la forma següent
 dilluns, dimarts i dimecres de 16:00 a 23:30 hores, i
 15 hores els dissabtes i diumenges sense determinar l’horari que es
realitzaran en funció dels partits.
Segon.- Publicar l’acord anterior al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació.
La regidora Sònia Giro fa una explicació sobre la necessitat de l’acord de prorroga
de contracte adoptat, que està basat en persistir la precària situació de la brigada
d’obres i serveis municipal degut a les baixes laborals.

3 – INCLOURE AL PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 2018
AL PERSONAL DE LA BRIGADA D’OBRES CONTRACTAT D’URGÈNCIA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’incloure al Pla Local d’Ocupació 2018 al personal de la brigada d’obres contractat
d’urgència.
Atès que per pal·liar temporalment la situació precària de la brigada d’obres i serveis
municipals, per cobrir baixes laborals i vacances, per acord de la Junta de Govern
del dia 29 de desembre de 2017 es va aprovar de contractar interinament amb
efectes del dia 3 de gener de 2018 i fins al dia 31 de març de 2018, a:
➢ plaça d’operari brigada municipal: .................. Alejandro Martínez Guillen
➢ plaça d’operari pavelló municipal: .................. Xavier Pujol Puig
amb càrrec a la partida 151.00.920 “d’altres despeses de personal (dietes,
gratificacions, augments, etc)”, del pressupost de l’exercici 2018.
Atès que en persistir la precària situació de personal a la brigada d’obres municipal
per acord, de la Junta de Govern del dia 7 de març de 2018, es va aprovar la pròrroga
del contracte a l’operari del pavelló Xavier Pujol Puig, fins a 30 de juny de 2018, amb
càrrec a la mateixa partida pressupostària.
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Atès que per la Junta de Govern del dia 5 d’abril de 2017 es va aprovar d’acceptar
els ajuts/subvencions atorgats per la Diputació de Barcelona en el programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, següents:
➢ per l’exercici 2017 per import de 39.172,71€, i
➢ per l’exercici 2018 per import de 39.172,72€.
Atès que per acord del Ple de la Corporació adoptat a la sessió del dia 10 de maig
de 2017 es va aprovar el Pla d’Ocupació 2018, figurant la plaça de dinamitzador
cultural que no s’ha proveït ni es farà a curt termini, pel que no podrà justificar-se la
totalitat de la subvenció atorgada, minorant -en conseqüència- l’import que la
Diputació BCN ha atorgat a aquesta Corporació.
Atès que el personal contractat d’urgència té el caràcter de personal temporal igual
que el tenen les persones contractes en el Pla d’Ocupació.
Atès que les persones contractes han estat seleccionades amb un concurs públic,
realitzat en termes similars als utilitzats pels plans d’ocupació.
La regidora Júlia Galí pregunta si hi ha alguna previsió per a la contractació de la
plaça de dinamitzador cultural.
El regidor Elies Ramil li contesta que de moment no és pot assegurar cap data ni
tant sols si es farà mitjançant la contractació d’una persona o d’un servei, amb la
Taula de Cultura s’està acabant de perfilar el funcionament de l’Ens que gestionarà
l’espai de l’escola vella, i -un cop es tingui clar- serà aquest Ens qui ho acordarà.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Modificar el punt tercer de l’acord d’aprovació del Pla d’Ocupació en el sentit
d’incloure les places:
➢ operari pavelló, per un període de 6 mesos de l’any 2018 (1 gener a 30 juny),
➢ operari brigada d’obres, per un període de 3 mesos de l’any 2018 (1 gener a 31
març)

Segon.- Contreure la despesa de les retribucions del citat personal a la partida
131.00.920 “retribucions del personal laboral temporal” del pressupost de l’exercici
2018.

4 – FESTES LOCALS PER L’ANY 2019.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar les festes locals de Sant Esteve de Palautordera per a l’any 2019.
Atès que és costum de que les festes locals siguin:
➢ el dilluns que segueix al diumenge de la Pasqua Granada, que per a l’any 2019
aquest dia serà el dia 10 de juny, i
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➢ el dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del
municipi, que per a l’any 2019 aquest dia serà el dia 5 d’agost.
Abans de procedir a la votació es produeixen diverses intervencions referides a
d’altres possibles dates per ser festa local com la del dia 1 d’octubre, sense que facin
modificar la proposta que es porta a la consideració del Ple.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar les dues festes locals per a 2019, els següents dies:
- dilluns 10 de juny de 2019, i
- dilluns 5 d’agost de 2019.
Segon.- Traslladar l’acord anterior als Serveis Territorials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’escola Vallmanya,
al SES Can Record, a l’escola bressol Pam i Pipa, a Picot de Colors, a Rialla i a la
resta de la comunitat educativa.

5 – MOCIÓ EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜISTICA.
Assabentats els assistents de la proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya sobre la conveniència d’aprovar una moció en defensa de la immersió
lingüística.
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de
30 anys que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat
d’oportunitats. Ha estat el producte, no només d’un altíssim consens polític i social,
sinó també del treball pedagògic de moltes i molts mestres i del compromís general
de les famílies. Des dels inicis es va considerar que el més important era que el
sistema no segregués les nenes i els nens per qüestió de llengua, per exemple,
separant en dos tipus d’escolarització: la catalana i la castellana. Podem constatar
que ha estat fonamental per afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre
els infants.
A més, la immersió lingüística ha esdevingut el model educatiu més eficaç per afer
ciutadans i ciutadanes competents en les dues llegües (les avaluacions fetes pel
Ministeri d’Educació any rere any demostren que el coneixement del castellà per part
dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat) i amb la garantia del
coneixement d’una tercera llengua.
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel
Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes, i a
qui correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els
millors resultats.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:

4

Primer.- Manifestar-se en contra de qualsevol atac en contra de la immersió
lingüística i contra el català com a la llengua vehicular a l’escola catalana.
Segon.- En cas que es faci efectiva la intervenció i modificació del sistema
d’immersió lingüística per part del Govern de l’Estat mitjançant l’article 155,
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera es posarà al costat de la comunitat
educativa.

6 – APROVACIÓ REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el Reglament del Cementiri Municipal de Sant Esteve de Palautordera.
Atès que el reglament que s’ha redactat i es proposa d’aprovar s’ha fet utilitzant
d’altres reglaments, com els dels municipis de Girona i Mollet del Vallès, portant a
terme una regulació dels serveis que s’hi presten, del personal, de les construccions
funeràries o de les sepultures, de les inhumacions i trasllats o de les incineracions
Vista la regulació contemplada en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Vist el que es disposa a l’article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, sobre el tràmit a
seguir per l’aprovació d’ordenances i reglaments.
La regidora Sònia Castell explica que el Reglament que es porta al Ple és una síntesi
d’altres reglaments de municipis com Girona o Mollet del Vallès, tenint per objecte
regular el que ja es ve fent per costum sobre el serveis funeraris, sepultures,
columbaris, etc.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Cementiri Municipal de Sant Esteve
de Palautordera.
Segon.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
als efectes que puguin presentar-se reclamacions i/o suggeriments, amb el benentès
que, en cas de no haver-n’hi, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

7 – PROGRAMA D’HABITATGE D’INSERCIÓ SOCIAL.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el programa d’habitatge d’inserció social.
Atès que l’esmentat programa ha estat impulsat i redactat per l’àrea de benestar
social per ajudar i/o pal·liar les situacions detectades en el municipi de famílies que
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no poden fer front al cost de la vivenda, que són desnonades i queden excloses de
l’habitatge del mercat privat; famílies i/o persones.
Atès que en el document que s’ha elaborat es detallen els objectius del programa, el
funcionament, àrees i agents que hi participen, perfil dels usuaris, la normativa de
funcionament i les àrees implicades, els barems i l’adjudicació dels pis, l’assumpció
de la despesa, el model de contracte, les obligacions dels beneficiaris, la revocació i
els motius d’extinció del contracte.
La regidora Sònia Castell explica que dels dos habitatges de caràcter social
propietat d’aquest ajuntament, un es destinarà a donar resposta a situacions locals,
és a dir per a famílies del municipi, que necessitin temporalment una vivenda, com a
conseqüència -entre d’altres- per desnonaments, per violència de gènere o per risc
d’exclusió social. La regulació del seu ús, condicions, temporalitat (entre 6 i 12 mesos)
comissió de seguiment, intervenció dels serveis socials, etc, és recull en el Programa
que es proposa d’aprovar.
Així mateix explica que l’altra vivenda està previst de destinar-la a acollir refugiats,
que es farà mitjançat llur cessió a la Creu Roja.
La regidora Júlia Galí pregunta quin tipus de refugiats, per entendre que els que ho
són de guerres són diferents dels d’altre naturalesa i en aquests no s’hi pot incloure
als immigrants.
El regidor Marc Aureli Nieto que entenen que la Creu Roja deu cobrir els casos que
tenen estatus legal de refugiats.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar d’aprovar inicialment el programa d’habitatge d’inserció social.
Segon.- Realitzar informació pública pel termini d’un mes mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació, als efectes que puguin presentar-se reclamacions i/o
suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

8 – APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA
DE REFORMA DE L’ESCOLA VELLA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra de reforma de l’edifici de l‘escola vella, propietat
d’aquest Ajuntament, situat en el carrer Sant Jordi.
Atès que el citat projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals: l’arquitecte
Lluís Lliboutry Aragay, l’enginyer Emili Pajares Radua i l’arquitecte tècnic Joan
Miralles Font, tenint un cost d’execució material de 383.586,92€ (IVA del 21% inclòs).
6

Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles
25 a 33, concretant-se en:
▪ memòria,
▪ pressupost d’execució material i de contracta,
▪ gestió de residus,
▪ plec de control de qualitat,
▪ plec de prescripcions tècniques i particulars,
▪ plànols de conjunt i de detall de l’obra, i
▪ estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del ROAS pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
El regidor Elies Ramil explica que el projecte d’aquesta obra a part de canviar la
teulada de l’edifici i de les mesures de seguretat, realitza una distribució i acabats
dels espais donant resposta -en la mesura que ha estat possible- al que s’ha plantejat
en el debat portat a terme a la Taula de Cultura.
El regidor Arnau Comas manifesta que votaran a favor d’aquest projecte, canviant
el parer que havien tingut, en constatar que es comencen a fer les coses després
de planificar-ho i amb la participació ciutadana com és el cas de la Taula de Cultura.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra de reforma de l’edifici de l‘escola
vella, propietat d’aquest Ajuntament, situat en el carrer Sant Jordi, redactat pels
serveis tècnics municipals, un cost d’execució material de 383.586,92€ (IVA del 21%
inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació.

9 – APROVACIÓ PLEC CLÀSULES I CONVOCATÒRIA
LICITACIÓ OBRA DE REFORMA DE L’ESCOLA VELLA.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda de deixar aquest assumpte sobre la mesa
als efectes de corregir la composició de la Mesa de Contractació per adaptar-ho al
canvis introduïts per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

10 – APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA
DE REURBANITACIÓ DEL CARRER NOU.
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Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència
d’aprovar el projecte de l’obra de reurbanització del carrer Nou.
Atès que el citat projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals: l’arquitecte
Lluís Lliboutry Aragay, l’enginyer Emili Pajares Radua i l’arquitecte tècnic Joan
Miralles Font, tenint un cost d’execució material de 374.841,88€ (IVA del 21% inclòs).
Atès que es considera correcte la documentació de que es composa el projecte
conforme a allò que es prescriu a l’article 24 del ROAS i que s’especifica als articles
25 a 33, concretant-se en:
▪ memòria,
▪ pressupost d’execució material i de contracta,
▪ gestió de residus,
▪ plec de control de qualitat,
▪ plec de prescripcions tècniques i particulars,
▪ plànols de conjunt i de detall de l’obra, i
▪ estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist el que es disposa als articles 36 i següents del ROAS pel que fa als tràmits que
s’han de seguir per realitzar l’aprovació dels projectes d’obres.
La regidora Carme Guillamon manifesta que aquest projecte s’ha realitzat sense
tenir un projecte general de viabilitat per a tot el poble que hauria de formar part del
POUM que s’està redactant, o al menys no els hi consta, pel que entenen que no té
sentit per si sol sinó s’emmarca en una planificació o en un context més ampli. El
resultat poden ser actuacions per sí soles bones però que no segueixen cap directiu
o objectiu comú pel municipi, com està passant per exemple en els diferents estils
de voreres que recentment s’han reconstruït.
El regidor Marc Aureli Nieto explica que aquest projecte té com a finalitat posar al
dia els carrers del poble, reparant serveis com és el cas de la claveguera del carrer
Nou que està enfonsada en un parell de punts, renovant serveis com seria el cas del
soterrament de línies o donant prioritat als vianants, i seguint ja la filosofia prevista
en el Pla Ponent..
Posada a votació la proposta de l’alcaldia es produeix el següent resultat:
▪ SET vots A FAVOR: els emesos pels regidors: Daniel Fernández Fuster,
Natàlia Expósito Puig, Marc Aureli Nieto Madrid, Elies Ramil Pou I Neus Calam
Pérez, Esteve Rosell Masó i Sónia Castell Giró.
▪ QUATRE vots EN CONTRA: els emesos pels regidors: Arnau Comas Miñarro,
Júlia Galí Tàpias, Carme Guillamon Villalba i Joanna Pujol Llop.
en no necessitar aquest assumpte cap majoria qualificada, a la vista del resultat de la
votació s’aprova la proposta de l’alcaldia, acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra de reurbanització del carrer Nou
redactat pels serveis tècnics municipals, un cost d’execució material de 374.841,88€
(IVA del 21% inclòs).
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Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El9NOU, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació.

11 – APROVACIÓ PLEC CLÀSULES I CONVOCATÒRIA
LICITACIÓ OBRA DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NOU.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda de deixar aquest assumpte sobre la mesa
als efectes de corregir la composició de la Mesa de Contractació per adaptar-ho al
canvis introduïts per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

12 – DECLARACIÓ URGÈNCIA DOS ASSUMPTES
QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA.
El senyor Alcalde manifesta que seria convenient de poder tractar, en aquesta sessió
plenària i debatre les propostes que no figuren a l’ordre següents:
- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia
de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
- Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat Popular per donar
suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no
violenta.
Vist el que es disposa als articles 103-3 i 106-2 del Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, sobre
l’ampliació de l’ordre del dia de les sessions i sobre les propostes presentades
desprès de la convocatòria.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda declarar la urgència d’aquests assumptes
i incloure’ls a l’ordre del dia.

13 – MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN
DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple de la moció promoguda per les entitats
municipalistes Associació de Municipis per la Independència (AMI) i Associació
Catalana de Municipis (ACN).
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten
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esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com
a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem
per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar:
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels
ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa
de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, per la unanimitat dels membres electes de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, s’acorda:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
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SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira
i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

14 – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA
I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA.
Per l’alcaldia es dona compte al Ple de la Moció presentada pel grup municipal
Candidatura d’Unitat Popular per donar suport als Comitès en Defensa de la
República i la residència civil activa i no violenta.
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i
no violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el
passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil
activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del
Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal
insistir, dels col·legis i centres de votació.
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L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els
fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles
delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs
dies després hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR.
Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre
objectiu que treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi
tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no
tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses,
per la part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la
repressió i l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la
nostra decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista
no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de
la política del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un
projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes.
També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el
futur.
Per tots aquests motius, per la unanimitat dels membres electes de l’Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera, s’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera considera una forma d’acció
política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i
resistència civil activa i no violenta, pròpia d’una democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera als
Comitès de Defensa de la República i les seves accions a les accions de
desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la ràtzia repressiva de
l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera denuncia i es posiciona
clarament en contra de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos
policials i instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la
República. En aquest sentit, exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra
activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera denuncia la criminalització de
la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la
llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat
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popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de
baix i per a totes en forma de República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
en col·laborar en la defensa de les ................... i ..................... (gentilici femení i
masculí de la població) que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de
Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural.

15 – PRECS i PREGUNTES.
1. El regidor Arnau Comas pregunta per si es disposa d’informes sobre el resultat
de les jornades de participació ciutadana del POUM.
El regidor Marc Aureli Nieto li respon que aquests informes es tindran quan
finalitzin les jornades de participació.

2. La regidora Carme Guillamon pregunta per la situació de l’herència rebuda del
senyor Jaume Puig Arabia.
La regidora Natàlia Puig li contesta que amb la comissió que es va crear s’han
analitzat diferents escenaris possibles d’actuació, en aquest moment, sense
afirmar que al final serà així, s’està treballant en la creació d’un Patronal
Municipal de Música que gestionarà l’herència.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a les nou del vespre (21:00
h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El Secretari,

Daniel Fernández Fuster.

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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