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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÁRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’OCTUBRE 
DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 10/2017 
Data: 30 d’octubre de 2017  
Inici: 21:00 hores 
Fi:  21:23 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari 
 
Assistents: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas CIU 
Regidors/es:  Laura Costa Olivé   CIU 
   Raül García Ramírez  CIU 
   Mª Helena Lagarda Planas CIU 
   Josep Mª García Sala  CIU 
   Àlex Vivancos Saludes  CIU 
   Ernest Vilà Pladevall  CIU  
   Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
   Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
   Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 

Mariona Pascual Alfaras  CUP-PC-PA 
   Jaume Turón Auladell  CUP-PC-PA 
   Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
   Andrea Peña i Ambatlle  CUP-PC-PA 
   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
   Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
 
S'excusa:  Josep Capote Martín  PSC-CP 
   
    
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
2. Aprovació de modificació de crèdit 7/2017, mitjançant concessió de crèdit extraordinari. 

 
3. Moció que presenten tots els grups municipals per exigir la llibertat immediata dels 

presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart. 

 
4. Moció de condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre que presenten tots els grups 

municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1.ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS. 
 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió 
de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de 
comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  
 
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es  portarà 
a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  conjuntament amb tots 
aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi 
adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.  
 
III. L’Ajuntament de Sant Celoni té interès en adherir-se al citat conveni i que l’any 2018 preveu 
una despesa estimada de 171.042,10 € per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions. 
 
IV. Consta a l’expedient informe preceptiu emès pel Secretari de la Corporació en data 17 
d’octubre de 2017. 
 
V. De conformitat amb allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 
47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 
112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar 
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, 
que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat 
d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al conveni de col·laboració subscrit el 6 de 
juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot 
assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la 
notificació de la seva aprovació. 
 
2. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, 
indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Celoni puguin obtenir 
de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal 
efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a 
la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
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3. Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu destinar a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà 
d’un import de 171.042,10 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen: 
 
Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 119.013,70 € 
X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 52.028,40 € 

Total 171.042,10 € 
 

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària 
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació 
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa al Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas, Alcalde 
d’aquesta Corporació, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per 
executar els presents acords. 
 
Deliberacions: 
 
Sr. Alcalde inicia la intervenció explicant que aquest punt és el que ha motivat aquest Ple 
extraordinari, perquè l’adhesió aquest contracte és una compra agregada que fa Localret de 
mutu acord amb la Diputació i acaba el seu període per sumar-se demà 31 d’octubre, per tant, 
que l’havien de fer avui el Ple per poder comunicar l’acord. Comenta que els permetrà si 
s’aprova aquest punt adherir-se a la compra agregada, que permet tenir uns preus molt més 
econòmics dels que podrien assolir com Ajuntament directament amb les companyies de 
telecomunicacions. 
 
Exposa que també han de tenir en compte que a la resolució els informes que acompanyen 
l’expedient el que han fet és estudiar tot allò que podrien necessitar en els propers anys, 
perquè a la Comissió Informativa com preguntava la Sra. Montes sobre el cost addicional 
respecte al cost actual que són 78.000€ anuals. Continua la intervenció dient que principalment 
s’afegiran uns 40.000€, que és tota la distribució de fibra òptica de totes les seus de 
l’Ajuntament que en aquest moments no totes tenen fibra òptica; en aquests moments s’està 
tirant tot el cablejat i evidentment tot el sistema de control que requereix, però han previst altres 
despeses que els hi podrà interessar en el futur, que són millores en el sistemes informàtics de 
telecomunicacions, per això la quantia global sempre i quan tinguin interès de posar en marxa 
són de 93.000 € addicionals, que això no vol dir que la previsió d’aquest any 2018 és la fibra 
òptica exclusivament, però si això no ho contemplen i no ho traslladen en el moment de 
l’adhesió quan ho volguessin adquirir algú d’aquests paquets que ofereix aquest pla marc no 
els seria possible poder-lo adquirir. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat i, per tant, amb el quòrum legalment exigible de majoria 
absoluta: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
2. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2017, MITJANÇANT CONCESSIÓ DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdit efectuades per les Àrees de Territori, Cultura i 
Recursos Humans de l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que les actuacions que es proposen es considera necessari portar-les a terme durant l’any 
2017, pel qual motiu s’han d’incorporar al pressupost municipal, i no existeix consignació a 
l’estat de despeses del pressupost de la Corporació per a 2017 per fer front a les mateixes. 
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Vist l’informe a l’efecte emès pel director de l’àmbit d’Economia. 
 
A proposta del regidor d’Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet 
dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 7/2017, mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari, al següent tenor: 
 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
Org. Prog. Ec. Descripció  Import  

     
05 440A0 22699 Despeses diverses 

         
2.614,32    

00 011A0 31000 Interessos préstecs 
       
44.118,94    

  

     
TOTAL  BAIXES 

       
46.733,26    

 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
Org. Prog. Ec. Descripció  Import (€)  

     
05 440A0 46601 Quota Associat AMTU      2.614,32    

08 132Z0 63226 Vestuaris Àrea Seguretat Ciutadana      2.904,00    

02 323Z0 62228 Línia Vida Escola Montnegre la Batllòria      4.740,92    

07 333Z0 62219 Línia Vida Ateneu de Sant Celoni    12.801,21    

07 323Z0 625 Armaris de Seguretat escoles Sant Celoni      3.375,90    

02 323Z0 625 Armaris de Seguretat escoles la Batllòria      1.687,95    

07 326G0 48924 Ampa Institut Baix Motseny-Socialització llibres         402,10    

07 326G0 48925 Ampa Escola Pallarola-Suport menjador escolar      1.457,70    

07 326G0 48926 Ampa Escola la Tordera-Suport menjador escolar      1.408,27    

07 326G0 48927 Institut Escola la Tordera-Socialització de llibres         399,50    

02 326A0 48928 Ampa Escola Montnegre-Suport menjador escolar         333,00    

02 326A0 48929 Escola Montnegre-Socialització de llibres         512,35    

07 326G0 48930 Ampa Escola Soler de Vilardell-Suport menjador escolar      2.904,76    

07 326G0 48931 Ampa Escola Soler de Vilardell-Transport escolar      3.732,46    

07 326G0 48932 Escola Soler de Vilardell-Socialització de llibres         491,65    

07 326G0 48933 Ampa Col.legi Cor de Maria-Trobada Gegantera         666,00    

07 326G0 48934 Col.legi la Salle-Suport menjador escolar      3.131,56    

02 326A0 48935 Club Esportiu la Batllòria-Suport projecte Xarxa         810,00    

07 326G0 48936 Club Patí Sant Celoni (Hoquei)-Suport projecte Xara         369,60    

07 326G0 48937 Institut Baix Montseny-Suport Química Industrial      1.594,32    

07 326G0 48938 Unió Esportiva Sant Celoni-Suport projecte Xarxa         395,69    

     

  
TOTAL ALTES    46.733,26    

 
2n.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al de 
la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen els 
articles 177 i 169 del Reial Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
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refós de la Llei d’Hisendes Locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap 
reclamació els acords inicials es consideraran definitivament aprovats. 
 
Deliberacions: 
 
Sr. Alcalde manifesta que bàsicament són transferències de crèdit de diferents elements, 
alguns són subvencions nominatives, en el cas de diferents AMPES de casos d’ajudes de 
menjadors o de transport que no tenien contemplades en el pressupost original. Diu que 
algunes d’elles per exemple, per embargaments que els fa l’Agencia Tributària, per tant, com 
ells paguen a través de les AMPES, l’embargament l’han d’enviar a l’Agència Tributària però 
l’AMPA que sí que ha prestat aquest servei no el cobra, per tant, en espera de que l’Agència 
Tributària pugui decidir si aquell embargament realment l’executa. 
 
Segueix la seva intervenció dient que hi ha alguns casos que la família o la persona no 
compleix i retorna aquest diners a les entitats, bàsicament a les AMPES per les beques 
menjadors, ells els hi abonen aquests diners, perquè sinó no ho cobrarien, després comenta 
que hi ha algunes petites inversions que són modificacions de partides per un tema de 
comptabilitat. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER EXIGIR LA LLIBERTAT 
IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI 
SÀNCHEZ I D'ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde que comenta que entrarien aquesta moció com tots els grups 
municipals, dient que ho van parlar entre tots i per tant ho subscriurien tots els grups, per tant, 
la presentarien de manera conjunta tots els grups municipals per exigir la llibertat immediata del 
Presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d`Òmnium, Jordi Cuixart, 
demanant al Sr. Secretari si pogués facilitat la moció i es procedeix a la seva lectura: 
 
“El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va 
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una 
línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per 
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu 
risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de 
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per 
sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir.No hi ha estat democràtic al món 
que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les 
notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i 
de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice 
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
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Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, 
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen 
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON. 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 i del dret a decidir de 
les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
TERCER. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya 
davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
CINQUÈ. 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) i al 
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció”. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. Alcalde pregunta si els grups volen fer alguna intervenció i fa ús de la paraula el Sr. 
Turón del grup municipal de la CUP, el qual diu el següent:  
 
“El Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart s’han de considerar presos politics perquè el seu 
empresonament no ha repòs a criteris legals sinó a un ús ideològic del dret, s’ha trencat el 
principi de separació de poders de l’Estat espanyol, ús partidista de la fiscalia, vulneració dels 
drets fonamentals, violació del dret al jutge predeterminat per la llei i un abús de dret, segons 
els juristes del col·lectiu Praga els fets que han donat lloc a la imputació no poden constituir un 
delicte d’extradició d’acord amb el codi penal vigent, sinó un lliure exercici del dret de 
manifestació, més cal afegir que l’Audiència Nacional i el seu Jutjat Central d’Instrucció no és el 
Tribunal competent ni per tant ni el jutge predeterminat per Llei sinó que hauria de ser un Jutjat 
d’Instrucció amb seu a Catalunya, per altra banda, tampoc s’han donat els supòsits 
d’enjudiciament que exigeixen per dictar presó provisional. És patén la manca de motivació de 
l’interlocutòria, ni ha demostrat que hi ha risc de fuga, com podrien els imputats haver 
materialitzar  les destruccions de proves ni com juga en aquest cas el risc de reiteració delictiva 
quan són  milers i milers de persones les que voluntàriament es mobilitzen, això ens porta a 
Cuixart i Sánchez s’han convertit en presos politics i situa al Estat espanyol al mateix nivell 
d’altres estats com Turquia, que infringeixen drets fonamentals per motivacions politiques i que 
no respecten el principi de legalitat, cosa que, entre altres els ha impedit entrar a la Unió 
Europea, bé com ens va dir el Jordi Sánchez des de la presó, ara mantinguem la força cívica i 
la resistència gandiana que ens ha portat fins aquí”. 
 
A continuació intervé la Sra. Miracle, comentant que tan de bo no tinguin que proposar mai més 
una moció així al Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni - La Batllòria, i a continuació procedeix a 
la següent lectura: 
 
“Sembla que no pugui ser veritat que dos líders associatius, pacífics i pacifistes estiguin a la 
presó acusats per delicte d’extradició, hi ha nombroses mostres a les xarxes socials d’ells dos 
fent una crida als manifestants per deixar sortir   la comitiva judicial de la seu del Departament 
d’Economia el passat 20 de setembre, molt abans d’això han demostrat que són dues persones 
capaces  de mobilitzar a milions de persones de forma organitzada i d’omplir kilòmetres i 
kilòmetres dels carrers i places del nostre pobles i ciutats, en el que és i ha estat un exemple de 
civisme extraordinari. 
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En Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez no és mereixen el tracte rebut per l’Estat espanyol, amb 
aquest empresonament injust hi ha un abans i un després alguna cosa dins del poble de 
Catalunya s’ha trancat ha representat un cop dur per molta gent, un cop  que ha donat més 
determinació a les seves posicions politiques no tornarem a creure en el Govern espanyol quan 
afirma que, en això el Govern no té res a veure que és una cosa de la justícia, que la justícia a 
Espanya funciona de forma independent, prou de mentir, el Fiscal General de l’Estat Jose 
Manuel Maza respon davant del Ministre de Justícia i no oblidem que la fiscalia com va afirmar 
Jorge Fernández Diaz exministre de l’Interior ho afina tot, justament la jutgessa Lamela de 
l’Audiència Nacional que ha instruït el cas de Cuixart i Sánchez va ser promocionada per 
Fernandez Diaz i aquesta Audiència Nacional és la que desestima qualsevol denuncia que 
pugui desmarcar, desemmascarar les clavegueres de l’Estat. 
 
Justícia independent?  Hi ha jutges i jutgesses que si que ho són efectivament, però el sistema 
judicial és evident que no, esquerra votarà que si aquesta moció i exigim la alliberament 
immediat per dues persones que no han comès cap delicte, no té cap sentit el seu 
empresonament preventiu , no té cap sentit que es trobin a 600 kilòmetres de casa seva,  lluny 
de les seves famílies, només hi veiem la lògica l’encarcelament i l’avís per a navegants,  un 
advertiment a un poble que camina  dret, seré, coaccionat cap a l’horitzó que tants i tants 
pobles del món han seguit abans que ells”. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents.  
 
4. MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA REPRESSIÓ POLICIAL DE L'1 D'OCTUBRE QUE 
PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
El Sr. Alcalde comenta que el darrer punt és la moció de condemna per la repressió policial d’1 
octubre que presenten tots els grups politics conjuntament, en aquest punt es proposava la 
modificació dels acords i han acabat acordant que eliminarien el darrer punt que és el setè, que 
és el que diu: “Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya”. Tot seguit el Sr. Alcalde procedeix a la lectura de la moció tal i com quedarà: 
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Per aquest motiu, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 
Catalunya.  
 
TERCER. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
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QUART.  Demanar la dimissió del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Enric Millo, com 
a un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos 
policials espanyols en molts col·legis electorals. 
 
CINQUÈ. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
SISÈ. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta violència de fet van estar a punt de patir-la a la seva 
pròpia població de Sant Celoni, cal recordar que aquí a Sant Celoni varen entrar gairebé 30 
vehicles de la Guàrdia Civil amb voluntat d’actuar als col·legis electorals de Sant Celoni, dient 
que probablement no van actuar perquè els carrers van quedar bloquejats i estratègicament 
varen considerar que la seva actuació posava potser algun tips de risc o no veien clara la 
mateixa, però està parlant de més de 70 efectius per actuar, per tant la por que varen passar, 
l’angoixa de totes aquelles persones que eren als col·legis electorals defensant les urnes i 
defensant la democràcia... Segueix la seva intervenció comentant que la capacitat de votar no 
es mereix una actuació com aquesta, diu que els veïns i les veïnes de Vilalba Sasserra on es 
van dirigir alguns d’aquests vehicles amb la intenció de retirar les urnes però també de fer mal i 
crear aquesta por, van actuar en aquest poble veí com evidentment com a tants d’altres pobles, 
per tant aquest és un fet que va passar a tota Catalunya però que també va passar molt proper 
al seu poble, dient que és inacceptable com és inacceptable que es minimitzés els ferits, en 
quan si eren molts o pocs en relació del nombre total de persones que van anar a votar, 
solament un ferit greu és suficient com per rebutjar la violència per tant no poden valorar amb 
percentatge els ferits com va fer el Delegat del Govern que en aquesta moció també reproven i 
demanen que sigui destituït comentant que el seu grup votarà a favor. 
 
Pregunta si hi ha alguna intervenció i pren la paraula la Sra. Peña procedint a la lectura 
següent: “L’1 octubre perdurarà en la memòria com un moment històric de la nostra terra en 
primer lloc, per la unitat del poble entenent-la com la millor força i mesura davant la defensa de 
la voluntat comuna  que va mobilitzar-se massivament per exercir un dret primordial, però 
malauradament no tan sol per això sinó per l’estupefacció que vam rebre de forma 
inexplicablement de manera desmesurada la violència i la repressió que han negar des de el 
primer moment, el diàleg i l’escolta que requereix la veu del poble però anem a passos, l’1 
octubre va desavenir llavors una jornada de  defensa no tan sol ideològica nacional sinó d’unió 
de llibertat d’expressió que en ple segle XXI en vist vulnerada junt amb drets fonamentals i sí 
em ple segle XXI des de els nostres pobles hem hagut d’aixecar les mans i cridar per defensar 
la democràcia. 
 
Hem hagut d’aixecar les mans i rebre no tan sols els nostres cossos els cops repressius de 
l’Estat espanyol més franquista, l’actitud pacifica que va adoptar el poble que va haver de veure 
amb els seus propis ulls com la brutalitat de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional feria a 
desenes de persones és d’una admiració absoluta, ara bé la condemna que fem té una raó 
indiscutible i és el fet de poder senyalar amb el dit els responsables d’aquells que s’ho miren de 
la por i les ferides que van  oblidar-nos a construir un records de victòria dura i amarga, no hi 
haurà mai prou arguments per justificar la violència, aquesta violència emmarcada en el més 
cínic autoritarisme d’un Estat que mai ha abandonat l’essència dictatorial que prohibeix la veu, 
no tan sols d’aquells que exigim el canvi sinó també d’aquells que no hi creuen, sabíem que 
malgrat la voluntat de normalitzar  la jornada no ho aconseguiríem les amenaces arribàvem feia 
setmanes  i el poble tot i el surrealisme  d’acció del nostre temps guardàvem de si l’alegria de 
exercir el seu dret va tractar amb cura les urnes i mantinguem en secret les paperetes com si 
fossin matèria perillosa ara bé, malgrat la necessitat d’organització dels esdeveniments i 
l’exempció del moment unir amb més força que mai els nostres carrers el poble en gran mesura 
no va preveure comprensiblement que abans de constituir-se les meses alguns ciutadans ja 
sagnarien i vessaríem llàgrimes d’impotència. 
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Volem agrair primer de tot, a totes aquelles persones que el dia 1 octubre van sortir a defensar 
els seus pobles i ciutats, aquells que van mantenir ferms i pacífics enfront la injustícia 
promoguda per un Estat clarament que no ens representa, volem donar tot el nostre suport a 
les més de mil persones i sobretot a les veïnes i veïns de Vilalba Sassera que van viure el dolor 
a la mateixa pell, no volem el Cuerpo Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil  dels nostres 
carrers i condemnem la brutalitat i la violència que van viure el dia 1 octubre demanant la 
dimissió dels responsables dels fets lamentables que van succeir aquell diumenge per això 
mateix la cup votarà que Si”. 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle procedint a la seva lectura: “Es pot agafar una noia per els 
cabells fins arrossegar-la per terra cap a fora d’una escola? Es pot saltar des de d’una alçada 
de més de dos metres per donar un cop de peu a una persona asseguda al terra al cap de vall 
d’una escala? Es pot obrir el cap a una dona octogenària? Segons el Govern espanyol es pot,  
cap problema, segons alguns membres del PSC com l’ Alcalde de Lleida també, segons 
aquests governants seus còmplices o oposició la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar 
de forma exemplar,  han pensat aquestes formacions tornaran a mirar els seus veïns i veïnes a 
la cara després d’avalar aquesta actuació? Saben aquestes formacions que l’1 octubre la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil no preguntaven quina opció en el referèndum havies votat 
abans d’agredir? Tant els feia que hagués votat si, no o t’havies abstingut. 
 
Ignoren aquestes formacions que el cooperatiu policial va ser estudiat i preparat per ser 
televisat en directe? Justament en els col·legis on havien de votar el President i la Presidenta 
del Parlament i Consellers, i per tant, on s’havien concentrat molts mitjans de comunicació d’ 
arreu del món. 
 
Bé parlem de Sant Celoni – La Batlloria un total de 140.083 persones  van sortit de casa seva 
per dipositar un vot en una urna al nostre municipi com arreu del país des de el dia anterior i 
durant tota la jornada centenars de voluntaris van protegir en el sentit més estricte de la paraula 
els col·legis electoral, les urnes i les paperetes, durant aquelles hores es van viure moltíssim  
escenes de solidaritat entre veïns i veïnes, tots estàvem junts, fos quina fos la ideologia l’opció 
de vot, es protegia la democràcia, protegíem el dret a  votar, mai res ha estat tan coaccionat en 
el municipi de Sant Celoni- La Batlloria com ho va fer el referèndum,  mai s’havia vist tanta gent 
unida  treballant per un mateix objectiu, parléssim la llengua que parléssim tant és on fóssim 
nascuts, tant és l’opció política que vàrem votar. L’1 d’octubre els veïns i veïnes  van ajudar-se 
els uns als altres, la gent de Sant Celoni-La Batlloria va actuar més unida que mai, en defensa 
de les urnes i dels col·legis que és una manera també de defensar el gest, el coratge  dels 
milers de persones del municipi que havien votat malgrat la por que s’havia intentat infligir i més 
unida que mai també denunciat la barbàrie comesa per la caravana de la por que va ocórrer als 
carrers de Sant Celoni cap a dos  quarts de cinc de la tarda, des de esquerra republicana 
votarem a favor d’aquesta moció perquè condemnen una vegada més aquestes actuacions que 
no ens provoquen res més que un profund rebuig i fàstic, la violència i la repressió contra gent 
innocent sempre tindrà conseqüències no ho oblidarem mai”. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Alcalde per comentar que avui el regidor el Sr. Capote no ha pogut 
assistir per motius personals. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:23 hores i s’estén la present 
acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
 
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas      Sergi Ribas Beltrán  
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