
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT

Núm.: 10/19

Caràcter: extraordinària i urgent  
Data: 03.07.2019 
Horari: 16.14 h a 16.40 h
Lloc: Sala de plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:
Marina Berasastegui Canals
Maria Luz Caballero Gabás  
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Montserrat Flores Juanpere
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez  
Noemí Llauradó Sans
Daniel Marcos Cruz 
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà 
Carles Pellicer Punyed 
Maria Teresa Pallarès Piqué
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso 
Daniel Recasens Salvador 
Daniel Rubio  Angosto
Óscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada 

Assisteixen també les regidores i regidors electes de la CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA CUP-AMUNT, següents: 

Marta Llorens Pérez
Edgar Fernández Blázquez
Mònica Pàmies Flores
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Assisteixen també: 

Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor 

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde i regidors caps de
llistes al final de l’acta, amb DISCURS DE L'ALCALDE I EXPOSICIÓ DE VOT estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la signatura
d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta
sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document
administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1
d'octubre sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques,
articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article
4 i disposició addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.  

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

INTERVENCIÓ DEL SECRETARI EN FUNCIONS DE LA CORPORACIÓ

"Ahir va tenir entrada al registre general de la Corporació la STSJCat num. 654/2019, de 2 de
juliol, que resol: «Estimar el recurs contenciós electoral promogut per Jordi Ferré Rey,
declarant la nul·litat de l'elecció i proclamació de l'alcalde-president de l'Ajuntament de Reus,
Sr. Carles Pellicer Punyed, tenint en compte que va ser escollit en votació en la que varen
prendre part els tres electes per la «Candidatura d'Unitat Popular» la resposta dels quals al
jurament o promesa que els fou rebut, en els termes de l'art. 108.8 de la LOREG, fou
negativa, havent-se de procedir a una nova elecció en el termini de tres mesos a partir
d'aquesta sentencia».

Per aquest motiu s'ha convocat aquest ple extraordinari i urgent amb la finalitat de portar a
terme amb la màxima celeritat possible la repetició de l'elecció de l'alcalde, i garantir així
d'immediat el normal funcionament de l'Ajuntament de Reus, tant pel que fa a la seva
activitat institucional com pel que fa als serveis que  presta a la ciutadania.

En primer lloc es sol·licita doncs als membres de la corporació la ratificació de la urgència de
la convocatòria".



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

La votació es fa a mà alçada i s'aprova la ratificació de la urgència amb 15 vots a favor ( (JxR):
Sres./Srs., Pellicer, Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero i Monseny; ERC, Sres./Srs.:
Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui i Subirats; (A) Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 8
abstencions ( (PSC-CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; Cs, Sres./Srs.:
García, López,  Meléndez).  

Seguidament es procedeix a la Constitució de la Mesa d’Edat que l’integren juntament amb
el secretari en funcions de la Corporació, l’electe de major edat que és el Sr. Carles Prats
Alonso  i el de menor edat que és el Sr. Daniel Marcos Cruz. 

2. Pressa de possessió, si s'escau, dels regidors de la llista electoral de la CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA CUP-AMUNT.

El president de la Mesa d'Edat pren la paraula i exposa que el secretari cridarà, de forma
individualitzada, les regidores i els regidors electes per tal que acceptin el seu càrrec.

SECRETARI EN FUNCIONS: “DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT LA SRA. MARTA LLORENS PÉREZ.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec de
regidora a la  Sra. Llorens:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Acato, prometo i juro la «Constitución española»". 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS: 

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

"Sí. Com no he d’acatar, jurar i prometre una constitució que: 
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«En el párrafo segundo del artículo 16, establece una garantía añadida a las libertades
(ideológica, religiosa y de culto), el que nadie puede ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencias.

En el artículo 20:

Se reconocen y protegen los derechos:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

Se reconoce la libertad de cátedra.

Y se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el
secreto.» 

Però, en canvi, senyors i senyores aquesta constitució:

Avala la «llei mordassa» que penalitza, entre moltes accions, el dret a protesta, el dret a fre-
nar un desallotjament o, fins i tot, penalitza la pèrdua del document identificatiu. Ja sabem
d’on ve la pregunta: «¿Qué pone en tu DNI?»

Una «llei mordassa» que criminalitza el moviment feminista. El juny del 2018, continuava la
repressió al moviment feminista arreu dels Països Catalans. Per la històrica vaga general del
8 de març i acusades per la llei mordassa, van ser dotze les multes contra les vaguistes de
l'Assemblea Feminista de València multades en un valor de 6.000 euros. O les companyes del
«Coño Insumiso» a Sevilla que també se les va processar.

Aquesta Constitució avala una llei que criminalitza la ficció i l’art com a mitjà de crítica social i
que va permetre acordar presó sense fiança pels «dos titiriteros» de Madrid.

Aquesta constitució creada per només homes de "trajo" i corbata, ha blanquejat un relat in-
teressat per part de l’aparell de l’Estat Espanyol per condemnar a 13 anys de presó als joves
d’Altsasu. 

Els articles 16 i 20 d’aquesta constitució; no han servit per fer front i obstaculitzar la persecu-
ció, criminalització i penalització de la llibertat d’expressió d’actors com Willy Toledo. 

No han servit, en absolut, per salvar de l’exili en Valtonyc, l’Adrià Carrasco, l’Anna Gabriel, la
Marta Rovira, la Meritxell Serret, la Clara Ponsatí, en Toni Comín, en Lluís Puig i en Carles
Puigdemont.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

No han servit, en absolut, per evitar la Tamara Carrasco hagi hagut de patir una mesura de
confinament durant més d’un any que l'ha privat de sortir del seu municipi. 

No han servit, en absolut, per evitar que la Marina Bernadó hagi estat empresonada durant
dotze anys a les presons de França.

No servirà, en absolut, perquè Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jo-
sep Rull, Oriol Junqueres, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, les nostres preses políti-
ques, se salvin d’una sentència del Tribunal Suprem escrita i dictada des de fa molt de temps.
  
I no han servit, en absolut, perquè un miler de represaliades anònimes hàgim estat encausa-
des per defensar el dret a l’autodeterminació, el dret a crear un procés constituent de la
nova República Catalana abans i després de l’1 d’octubre del 2017. 

En fi, tot plegat una constitució «de fireta» totalment manipulable, més pròpi de les pitjors
dictadures que d’una democràcia. Ja ho sabem «en diuen democràcia i no ho és» en absolut.
Tots aquests són exemples de com amb el pas del temps, la propagació d’assenyalaments,
denúncies i condemnes es normalitza i no es fa res més que propiciar una visió esperpèntica
i un futur gens esperançador per als nostres drets i les nostres llibertats. Ja ho deia un dels
personatges de Shakespeare, Macbeth: «totes aquelles coses que comencen malament
només es fortifiquen amb el mal. "

SECRETARI EN FUNCIONS: “DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT EL SR. EDGAR FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec de
regidor al Sr. Fernández:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÁNDEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Acato, prometo i ja que hi som juro, i ja que hi som  per la «gracia de Dios»". 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.
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INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÁNDEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

"Sí, aquest matí quan estava pensant si havia d'acatar, jurar o prometre la Constitució me la
he llegida i com no he de jurar, acatar o prometre una Constitució que en el seu article 47
ens diu:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación.»

I ja que hi érem he seguit llegint i he trobat: «Una Constitución española, fundamentada en
su propio catálogo de derechos de dignidad humana, asegura que existen derechos
connaturales a la persona en cuanto tal. Principio del cual se deriva que, para establecer la
titularidad en el disfrute de tales derechos, no es posible distinguir entre ciudadanos
españoles y extranjeros» .

Quina constitució més fantàstica per la dignitat de les persones. Com no la hem de jurar i
com no la hem de prometre. Quina constitució més fantàstica per assegurar una vida digna
per les persones més necessitades, hagin nascut aquí o hagin arribat aquí a Reus fugint o en
busca de refugi. Quina constitució més fantàstica.

Doncs no, l’exemple està en que avui, estic pensant molt més en l’heroïna i capitana Carola
Rakete, detinguda per salvar vides a la deriva al Mediterrani desafiant el govern italià i als
governs d'Europa sencera.

Penso més en l’amenaça del govern espanyol a OpenArms i la seva prohibició de navegació.
Navegació, recordeu,  per salvar vides a la deriva al Mediterrani. 

Penso molt més en les companyes de la PAH i del sindicat d’habitatge que ofereixen una
alternativa a les persones que, ves per on, aquesta maleïda constitució deixa a l’estacada. 

Penso molt i molt i molt en totes aquelles persones que setmana rere setmana apareixen
plorant al nostre despatx dient que tothom, sobre tot els defensors d'aquesta Constitució,
els deixen a l'estacada. 

Pensó en els que sou aquí presents i en sou còmplices, sobre tot aquells que esteu cobrant
5000€ al més per evitar aquestes situacions. I no, no ho permetrem. Cap tribunal us ho
posarà fàcil. Dempeus. De cara. Sobretot per acabar amb aquesta constitució antisocial,
injusta  i hereva del franquisme. "



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

SECRETARI EN FUNCIONS: “DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT LA SRA. MÓNICA PÀMIES FLORES.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec de
regidora a la Sra. Pàmies:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PÀMIES:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Doncs sí, acato, prometo i juro la Constitució espanyola". 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PÀMIES: 

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

"Com no he d’acatar, jurar i prometre una constitució que en el seu article 45 diu:

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva."

Però, en canvi, s’ha permès que Espanya trigués 30 anys a ratificar el Conveni europeu de
protecció d'animals de companyia, un text que garanteix una legislació bàsica per al benestar
animal

Empara, sota el paraigua de la cultura i la tradició, actes cruels i tortures vers els animals,
que són del tot injustificables.

L’única relació amb els animals que promou és la que dóna benefici econòmic: la caça,
l'experimentació, els zoos, les granges intensives, les pelleteries,...
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Es vulneren els drets de benestar i cura dels animals dins el nostre territori, on segueixen
patint el menyspreu i l'extermini.

Permet i fomenta la pràctica de la caça, utilitzant-la com a eina per tapar la nostra
incompetència en el respecte i control ètic de la població animal.

S'estan perdent els nostres aqüífers a favor de l'explotació industrial i de les grans empreses.

No s'estan fent polítiques de reconversió de les energies contaminants a altres energies
netes.

No s'està gestionant amb cura i respecte el nostre patrimoni natural ni rural, cada cop més
escàs i danyat per les polítiques de negoci i urbanització.

Estem perdent les nostres costes i la mar, afavorint la indústria i el turisme.

I finalment, com que no es respecta aquest article la Constitució condemna a les properes
generacions a acceptar aquesta herència: un medi natural malalt i en greu perill, resultat
d’imposar els interessos privats d'alguns, i menyspreant totalment l'interès i el benestar de
totes."

INTERVENCIÓ DE LA SRA. ÁNGELES DÉBORA GARCÍA CÁMARA, DE CIUDADANOS –
PARTIDO DE LA CIUDADANIA CS, QUE DEMANA LA PARAULA AL PRESIDENT DE LA MESA
D'EDAT

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

"A ver, no se está cumpliendo con el artículo 108.8 de la LOREG porque las cláusulas que han
añadido vacían el contenido de acatamiento a la Constitución Española por lo tanto, solicito
que se requiera nuevamente a los concejales electos para que acepten el cargo en la forma
que previene la ley. Aceptando en la forma preceptiva que tiene que ser de forma clara y sin
ambages y no lo han hecho. Acatamiento que debe ser incondicionado como ya resolvió
recientemente en fecha 10-06-2019 la Junta Electoral Central en el expediente 354/476 si no
nos vamos a volver a ver en esta misma situación dentro de poco. Entonces ruego que
pongan límite a estas situaciones porque repetir constantemente estas fórmulas nos lleva a
que tengamos que volver luego a repetir otra vez está misma situación y no beneficia a
nadie, absolutamente a nadie. Por favor, ruego que tomen algún tipo de actuación.

El president de la mesa d'edat manifesta que la mesa no està autoritzada per interpretar el
jurament que han fet els tres regidors de la CUP. 

La Sra. García, de Cs, manifiesta que incluso l'Edgar ha llegado a decir "maldita
Constitución", es que ya más claro es imposible, lo siento mucho pero es así.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

El president de la mesa d'edat diu a la Sra. Garcia que ells no tenen la potestat per
interpretar el que els hi demana  i que es procedirà a continuar amb l'acte d'avui. 

3. Elecció de l'Alcalde de l'Ajuntament de Reus.

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

A continuació  es procedirà a l’elecció de l’alcalde  de la ciutat, de conformitat amb el
procediment previst en l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Es proposa
que per garantir la màxima seguretat jurídica i evitar una nova repetició de la votació en cas
d'una eventual nova impugnació de la presa de possessió, aquesta vegada es faci mitjançant el
sistema de votació ordinària a mà alçada. 

Tots el regidors presents estan d'acord que es faci la votació a mà alçada per assentiment.

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT: 

El Sr. Prats manifesta que el candidat o la candidata que obtingui la majoria absoluta en la
primera votació és proclamat alcalde. Si no s’assoleix l’esmentada majoria serà proclamat
alcalde el regidor que encapçali la llista més votada en les passades eleccions.

Poden ser candidats tots els regidors que hagin encapçalat les respectives llistes. 

Formulada la pregunta per part de la presidència de la Mesa de quins són els regidors que
presenten candidatures, queden proclamades les candidatures següents: 

SR. CARLES PELLICER PUNYED, DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS).

SR. ANDREU MARTÍN MARTÍNEZ, DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–
CANDIDATURA DE PROGRÉS – PSC-CP.

SRA. ÁNGELES DÉBORA GARCÍA CÁMARA, DE CIUDADANOS –PARTIDO DE LA
CIUDADANIA Cs.

Els regidors assistents procedeixen a la votació mitjançant el sistema de votació ordinària a
mà alçada. Efectuat el recompte dels vots emesos, s'obté el resultat següent: 

Vots a favor del Sr. Carles Pellicer Punyed               15 vots
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Vots a favor del Sr. Andreu Martín Martínez                         5 vots 

Vots a favor de la Sra. Ángeles Débora García Cámara           3 vots

Abstencions                                                                                           3 vots

LA SRA. MARTA LLORENS PÉREZ, DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT DEMANA LA PARAUL I FA EXPOSICIÓ DEL VOT.

Havent obtingut la majoria absoluta de vots queda proclamat alcalde-president de
l’Ajuntament de Reus el Sr. Carles Pellicer Punyed.

A continuació, el Sr. Pellicer  s'acosta la Mesa d'Edat per fer acceptació del càrrec. 

Seguidament el president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o
promesa del càrrec d'ALCALDE  al Sr. Pellicer:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec d'ALCALDE amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí ho prometo perquè ho mana la llei.”

Assumida la presidència per l'alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed, pren la paraula per a fer el
seu DISCURS DE L'ALCALDE. 

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau del president.

L’alcalde                                                       El secretari en funcions 
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