ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinària
22 de setembre de 2014
Sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ

No assisteix:
FRANCESC MONTES I CASAS
CRISTINA PARERA I SALLENT
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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A la Casa de la Vila a les 19 hores del dia 22 de setembre, es van reunir
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits
pel Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
L’alcalde en primer lloc justifica l’absència dels dos regidors perquè amb la urgència
que s’havia convocat el Ple, no havien pogut modificar les seves agendes i no
podien assistir-hi. En segon lloc agraeix que seguint un suggeriment de l’associació
de municipis per la independència, els regidors de l’oposició havien decidit de
manera espontània i voluntària renunciar a les dietes que per l’assistència al ple
tenien dret. En tercer lloc també agraeix el suport i l’ajuda del públic present a la
sala i a les associacions i a la societat civil, tant la del carrer, la d’apeu, com a
l’organitzada, ja que sense el seu ajut, tot el que es fa, seria impossible.
Manifesta que el d’avui és un dia històric, malgrat que de vegades es diu tants cops
que es tracta d’un dia històric que sembla que es treu valor al concepte, però en
realitat és veritat que avui es fa historia en aquest país, perquè al llarg del dia, 379
municipis fan un ple com aquest mateix, i al llarg de la setmana seran 666 municipis
els que aprovaran la moció, i això representa un volum d’habitants de més de 5
milions, d’un país que té 7,5 milions. A més les quatre diputacions també aproven la
moció, la de Lleida ja ho esta fent, i fins el moment, 19 consells comarcals. És un
degoteig constant d’ajuntaments els que es van afegint, i al final, fàcilment podran
superar el 700 municipis. Entretant el govern de Madrid es tapa les orelles, tanca
els ulls i no se’n adona de tot aquest moviment, ni del fet que a partir de la
sentència de l’Estatut al any 2010, tots els anys es produeixen mobilitzacions
impressionants com mai s’havien vist a Europa, el 2011, 2012, 2013 i ara el 2014,
amb la V a Barcelona, tant fa que hagin estat un milió cinc-cents mil com dos
milions, les persones que han estat a la ciutat de manera ordenada i pacifica,
transversal, sense incidents i ni un sols vidre trencat, i naturalment, des de fora es
veu remarcable, però el govern de Madrid no se’n entera. Ara caldria demanar a
aquests governants que anteposen que la Llei de consultes aprovada divendres al
Parlament de Catalunya, és una llei il·legal i anticonstitucional, que recordessin que
aquesta Llei emana de l’article 122 de l’Estatut. També que l’Estatut és una Llei
orgànica espanyola que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, i pel Congres
del Diputats, i amb el vist i plau del Senat, va tornar a Catalunya aprovant-se en
referèndum, perquè finalment dotze magistrats desprestigiats i polititzats la
retallessin. Però l’article 122, en el que precisament es basa la Llei de consultes no
va ser esmenat, pel que té l’aval del Tribunal Constitucional. La setmana vinent, el
dia 4, tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis que han aprovat la moció, han
estat convocats a l’ajuntament de Barcelona on els rebrà l’alcalde Trias i després,
travessant la placa, al palau de la Generalitat, on se li farà entrega al president
Artur Mas de les certificacions de les actes d’aquests plens municipals. Es
imaginable la potència de la imatge de més de 750 alcaldes, demanant al president
de la Generalitat que convoqui la consulta. Per això, enllaçant amb les paraules del
començament estem fent historia, i segurament quant passin els anys aquests dies
es recordaran amb satisfacció perquè tothom hi ha participat, els que tenim
responsabilitats polítiques i els que estan presents per donar suport als actes, ja que
tots aporten el gra de sorra perquè pugui ser una realitat. L’alcalde entén que per la
importància de l’assumpte, donarà lectura integra al text de la moció, i després
donarà la paraula als diferents grups.
A continuació dóna lectura al següent text:
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1. MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE
NOVEMBRE DE 2014
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys,
amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes
franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili
republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió
especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet
que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos
per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur
votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació
multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la
majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014
hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió
constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està
a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol
exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a
nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la
democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que
representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma
d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però
ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i
activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar,
el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni
treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
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Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual
determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i
dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una
consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els
ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant
tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta
de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera
activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres
drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les
eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble
català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president
del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.
Acabada la lectura l’alcalde obre el torn d’intervencions, i dona la paraula al regidor
d’ ICV-EUIA.
El Sr. Gonzalo, agraeix la deferència, perquè estava acostumat a ser l’últim en
intervenir. Escoltant les paraules de l’alcalde, recordava que molts dels presents que
ja compten amb una certa edat, segurament també haurien assistit a la
manifestació que feia anys es va celebrar al passeig de Gracia de Barcelona i en la
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que s’havia exigit llibertat, amnistia i estatut d’autonomia. Es van aconseguir gran
coses, i els que malauradament han viscut la dictadura feixista no podem dir que les
coses no han canviat, perquè han canviat molt, encara que no suficientment, i la
manca de ruptura democràtica ha fet que durant tots aquests anys s’hagi patit un
dèficit democràtic important, i això es manifesta de manera palesa en el fet que el
govern central es negui a consultar al poble, i senzillament es pugui dir que és el
que es vol. Que personalment era dels que durant un temps pensaven que els
camins de Catalunya i la resta d’Espanya havien d’anar junts, que seria un benefici
per tots, però ara, amb l’ajuda d’algú que li ha fet veure així, entén que el millor
que es pot fer per la resta d’Espanya es continuar el procés per debilitar aquest
règim, que en molts moments es manifesta com un regim neofeixista, que es nega
a consultar al poble i arribar fins al final amb els drets democràtics. Per tot
considera que s’ha de tirar endavant i la consulta s’ha de celebrar.
El Sr. Blanch diu que en principi donen suport a la moció que es presenta però
alhora vol exposar una reflexió, que el PSC està alineat amb totes les entitats
polítiques, culturals esportives que defensen el dret a decidir de tots els ciutadans
com expressió més evident de la democràcia, entenen que tan sols una estratègia
unitària del catalanisme permetrà una sortida a la situació actual, i que aquesta
haurà de passar per la negociació, el diàleg i el pacte. Recorda que el PSC ha donat
suport a la Llei de consulta popular no referendaria, i que entenen que tal com
expressa la moció, la consulta es fa legalment, i que no hi haurà solució al
distanciament, que no passi per sotmetre al vot ciutadà. Que continua pensant que
la solució passa per reformar la Constitució i aconseguir un estat republicà i federal,
i també que estant molt esperançats que d’una o d’altra forma els ciutadans puguin
expressar a les urnes el futur que volen pel seu país, i en plena llibertat com
correspon al segle XXI, que els socialistes sabran estar on hagin d’estar en cada
moment, i que si el país esdevé independent, naturalment hi hauran socialistes,
perquè de vegades es diu que el socialisme és mundial, però igual que els
socialistes francesos s’estimen França, arribat el moment, els socialistes catalans
sabran estar on han d’estar.
El Sr. Cabot diu que I-ERC també dóna suport a la moció presentada, volen
constatar que és una anomalia democràtica el fet de que avui hagin d’estar en
aquesta sessió municipal extraordinària i urgent, per aprovar una moció que
demana que es compleixi la voluntat de milions de catalans que el que volen és
donar la seva opinió sobre un fet qualsevol. Quan s’ha dit que era una dia històric,
ho es perquè l’Estat del que depenen els catalans, és anòmal, si no ho fos, seria el
més normal. També agraeixen a tota la gent el suport al moviment, encara que de
fet el que està fent la gent, és el que els polítics tindrien que haver fet des de fa
anys, i la manera de fer política ha de canviar, però li costa molt bellugar-se i ferho, i s’ha de reconèixer que les majories que hi han al Parlament de Catalunya no
son espontànies, sinó que han estat provocades per la mateixa gent que mitjançant
les manifestacions i reclamacions han aconseguit arribar a aquest punt. I-ERC està
especialment contenta perquè ja fa molt temps que consideren que s’havia d’
arribar on ara estem, i això s’ha aconseguit gràcies a la majoria de la gent. Ara el
compromís s’ha de mantenir de manera ferma i s’ha de portar fins a les últimes
conseqüències, fins al final, evitant arronsar-se als primers entrebancs. Per això
encoratgen al govern de Santa Eulàlia i a tots els governs municipals, a no defallir i
a actuar tal com es comprometen a fer en aquesta moció. Que els polítics estan per
fer el que la gent els demana, i en aquest moment la demanda és la d’un canvi
d’organització de l’Estat.
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La Sra. Valls diu que potser repeteix quelcom del que ja s’ha dit, però aprofitant que
com s’ha dit es tracta d’un dia històric no farà res la reiteració, i llegeix el següent:
“Vivim un moment transcendent i decisiu per al nostre país, pel seu futur. Aquest
any 2012 marcarà un punt molt destacat en la història de Catalunya: la
commemoració dels fets de 1714, però també la del centenari de la Mancomunitat
de Catalunya, la mobilització d’una part importantíssima de la societat catalana l’11
de setembre, la recent celebració del referèndum a Escòcia, amb plena normalitat
democràtica, la voluntat i la determinació del Govern de Catalunya i la majoria del
Parlament de convocar la consulta popular sobre el futur polític de Catalunya.
Certament ha estat i és un any intens.
Tots els qui creiem que som una Nació i que, per tant , tenim dret a
l’autodeterminació.
Tots els que creiem fermament:
-

-

Que es aquest país es pot gestionar molt millor, que es pot recuperar
econòmicament i que pot créixer.
Que ha de tenir un pes important internacionalment des del punt de vista
econòmic.
Que la nostra cultura, la nostra capacitat de creació cultural i la nostra
cultura popular, són un referent al món.
Que el nostre model d’ensenyament és bo i d’èxit.
Que el nostre model sanitari és satisfactori i exemplar.
Que la nostra xarxa de biblioteques és excel·lent.
Que les nostres universitats i la recerca catalanes han de continuar millorant
i guanyant posicions a nivell internacional.
Que volem ser un país segur.
Que la nostra llengua s’ha de defensar, perquè és la nostra i això no es
negocia!
Que el nostre País és d’emprenedors i que hem de potenciar i estimular
aquest caràcter que ens distingeix.
Que tenim talent individualment i col·lectivament.
Que hem de millorar les nostres infraestructures i els nostres equipaments i
no podem estar pendents de fer-ho, dels deutes que no ens paga el govern
central.
Que Catalunya, en igualtat de condicions, pot aspirar a ser un país
capdavanter, just i d’alta qualitat.
Que després de trenta-cinc anys de pacte constitucional, ens trobem sense
camí a seguir.
Que, davant d’una situació com la que s’ha creat a Catalunya, fruit del
cansament i l’esgotament d’una societat que ha fet molt ben feta la seva
feina ajudant i reforçant un estat endarrerit i passat de moda i que a canvi
no obté res, només càstigs i retrets i menyspreu i no se li dona cap resposta
a les seves demandes i l’Estat no pren cap iniciativa per resoldre problemes
que planteja.
Que quan una majoria aclaparadora d’aquest territori demana ser escoltada,
se la ignora amb total indiferència.

Tots els catalans qui som conscients d’això que hem dit, tenim un cansament i una
desconnexió de l’estat molt grans i, com deia el President Mas, el més curiós és que
no l’expressem molestos, ni enfadats, sinó il·lusionats.
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Els catalans hem dit prou:
Ara tenim una única estratègia: votar. Decidir a les urnes. Comptar vots per saber
el pes de les majories i de les minories.
No hi ha cap altra opció. S’ha fet tard i és hora de decidir. El nostre Parlament ha
aprovat una llei de consultes. El President Mas signarà el decret per fer la consulta
ben aviat.
No ens podem quedar al marge i hem d’assumir el nostre compromís històric.
Ens sentim forts i capaços de sentar les bases d’un país nou, i millor.
El nostre grup votarà sí a la moció que es sotmet a l’aprovació d’aquest ple”.
Votació.
Posada a votació la Moció es aprovada pel vot unànime dels regidors assistents que
constitueixen majoria absoluta legal.
I amb forts aplaudiments de tots els assistents, l’alcalde dóna per aixecada la sessió
essent 2/4 de vuit del vespre i s’estén aquesta acta, i jo, el secretari, ho certifico,
amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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