PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou del vespre del dia 25
de setembre de 2014, es van reunir, sota la presidència del senyor alcalde,
els regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària de la
Corporació, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària de primera
convocatòria.
ASSISTENTS:
ANTONI GUIL ROMAN ; ALCALDE
PERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ; REGIDOR-DELEGAT
CARME PALACIOS MANUEL ; REGIDORA-DELEGADA
LLUIS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA JESÚS PRIETO VILA ; REGIDORA - DELEGADA
JONATAN MARTÍNEZ LÓPEZ ; REGIDOR-DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
JUAN JOSE VINUESA GUERRERO ; REGIDOR
JOAQUINA SILVA CEPEDA ; REGIDORA
JOSEP XUFRÉ SORS ; REGIDOR
ABEL FLORENSA DOMÈNECH ; REGIDOR-DELEGAT
CARLOS ROMAN BURGOS ; REGIDOR-DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
ABSENTS:
JORDI COMAS CATARINEU ; REGIDOR
_______________

Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:

GRUPS MUNICIPALS : PSCPSC -PM;
PM ; ICVICV -EUiAEUiA -E; CiU
1.-

MOCIÓ SOBRE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.

_______________

1.

MOCIÓ SOBRE LA CONSULTA 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 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

Per tot això els grups municipals PSC-PM, ICV-EUiA-E i CiU prenen els
següents
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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
Montmeló amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i
les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació
, i com ha dit el President de la Generalitat de Catalunya desenvolupar-la
dins del marc legal.
2. Donar ple suport al president, al govern de la Generalitat, i al
Parlament de Catalunya
en la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal
de 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
expressada pels 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.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

6 PSC-PM; 4 ICV-EUiA-E; 1 CiU
1 P.P.
-

L'Alcalde diu que posats d'acord el 3 grups: PSC, Iniciativa i CiU,
presenten la moció conjuntament. Diu que no introdueix la moció perquè ja
es prou coneguda. Passa a llegir els acords de la moció. Reitera que és un
acord dels tres grups del Consistori i que segurament s'han renunciat a
qüestions que defensen particularment cada grup per arribar al text
consensuat.
A continuació intervé el senyor Carlos Román, portaveu del grup municipal
P.P. Diu que s'ha reunit amb persones del P.P. i que no tots pensen el
mateix; gran part d'ells tenen un gran sentiment cap a Catalunya i al
català. Diu que ell com a representant del P.P. té una imposició del seu
partit. Seguidament passa a llegir el següent manifest:
“En primer lloc cal denunciar l'ús partidista que es fa d'aquest
Ajuntament, per tal de donar suport a una consulta que no hi cap en la
vigent legalitat democràtica.
Catalunya mai havia tingut tantes competències i tanta sobirania política
com en aquests moments.
No es tracta d'una qüestió únicament de democràcia, ja que la democràcia no
s'entén sense el respecte a les lleis amb que la pròpia democràcia ens
dota.
En democràcia, i amb democràcia les lleis es canvien, ni es desobeeixen, ni
s'ignoren.

El dret a l'autodeterminació al dret internacional és un dret de les
colònies, i Catalunya ni és, ni ha estat mai una colònia: hem estat i som
una part integrant del conjunt d'Espanya.
L'aval del Consell de Garanties Estatutàries ho ha estat només pels
consellers de CIU i ERC, i la posició contrària dels consellers del PSC,
ICV i PP. Ara, quan el PSC i el PP van preguntar al Consell sobre la
constitucionalitat de la pregunta, no s'han volgut pronunciar, per què
saben que la independència de Catalunya no pot ser una competència de la
Generalitat, per què també afecta a la resta d'Espanya.
Utilitzar aquesta llei per fer un referèndum d'independència vulnera
l'article 122 de l'Estatut, que limita l'ús de la mateixa a les
competències de la Generalitat, però a més, la llei pretén dir que són
consultes no referendàries, el que en realitat són referèndums.
És curiós com el dret a decidir, que alguns diuen que serveis per tot, pot
servir per la independència, però la mateixa llei n'impedeix el seu ús per
decidir sobre impostos o sobre retallades.
Aquest grup municipal votarem NO a aquesta proposta, però aquest no, vol
dir SÍ:
Sí a la democràcia, sí a l'estat de dret i sí a la convivència;
també,
Sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa. Visca Catalunya.”

però

El senyor Abel Florensa, com a portaveu del grup municipal CiU, diu que el
seu partit va demanar realitzar el ple extraordinari i presentar la moció.
Creu que no és l'aforament per debatre aquesta qüestió però també pensa que
un reclam com el que hi ha és necessari donar-li recolzament de
l'Ajuntament. Considera que la gent té tot el dret que es consulti i que
s'opini, com s'ha fet a Escòcia. Diu que en aquest país també s'ha de fer.
El senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que el
dret a l'autodeterminació dels pobles és el dret d'un poble a decidir la
seva forma de govern. Diu que això no ho pot prohibir cap llei. El dret a
l'autodeterminació està recollit en documents legislatius com a cartes de
les Nacions Unides i com a pactes de drets humans. A Catalunya, diu, vivim
una revolució social pacífica i democràtica i s'ha endut per endavant
partits polítics. Totes les lluites són legítimes però més les que busquen
drets bàsics i, evidentment, la lluita per poder decidir el futur. A
aquestes lluites volen mostrar respecte. El seu grup vol donar la cara per
convicció democràtica des de la pluralitat de la seva organització que és
la mateixa del país. A Xile, Salvador Allende va dir que només els pobles
tenen el dret d'escriure la seva pròpia història. El dret a decidir
s'articula després del fracàs de l'Estatut i de la proposta fiscal. La
negativa rotunda del PP a dialogar i donar resposta al conflicte és un
error que genera desafecció. Cal afegir l'apatia del PSOE que no ha
articulat una proposta de model territorial.
El senyor Rubalcaba va dir
quatre vegades no al dret de decidir. Fiar l'autorització de la consulta al
senyor Rajoy serà una quimera i serà que no. Iniciativa reclama el sí a la
consulta perquè la inacció del govern de Madrid portarà un trencament
social. La consulta catalana del 9 de novembre ha rebut suports de
diferents coalicions, socis i companys d'Iniciativa, partits que no són
independentistes però sí democràtics.
Ferm compromís d'Iniciativa a la
consulta. Diu que volen ser consultats sobre diferents temes i decidir-ho
absolutament tot. Diu que avui ja són el 90% de Ajuntaments que han donat
suport a la consulta, ¾ del Parlament i centenars de persones i entitats.
Es pregunta: que més necessita el PP i el PSOE a Madrid?. Es vol que es
respecti el dret a decidir el futur. Es senten poble com a obrers i com a
catalans i defensen el dret legítim a decidir. Donen ple suport a la moció

El senyor Pere Rodríguez vol centrar el discurs en què han estat capaços de
consensuar tres grups municipals un text que dóna suport a la consulta i
agraeix aquest fet. Diu que serà aprovat per 12 regidors del 13 (encara que
falti en Jordi Comas) Diu que el que cal discutir són els problemes dels
ciutadans però que no ens podem abstraure dels problemes del país. Pensa
que són altres instàncies que haurien de buscar camins i solucions a aquest
problema però, diu, encara que no sigui competència local no podem
abstraure'ns d'aquest problema. Escòcia representa un mirall per nosaltres:
tant de bo els governs mostressin l'amplitud de mires d'Escòcia o Canadà
perquè és un desig dels catalans i també del PSC. Afegeix que el PSC
defensa
el
marc
legal
del
què
ens
hem
dotat
tots els espanyols i que defensa el dret a votar, però dins del marc
de la legalitat i amb totes les garanties democràtiques. També diu que els
governs
de
l'estat
i
de
la
Generalitat
han
mostrat fins a aquest moment una incapacitat manifesta per dialogar i
arribar a acords que aportin solucions reals als ciutadans de Catalunya.
Des del PSC, continua dient,
lamentem que per una part només hi
hagi la negativa com a única resposta i de l'altra que es vulguin
buscar dreceres fora del camí. Ambdós posicionaments són igualment
inacceptables.
L'Alcalde diu que li agradaria veure sempre tant plena la sala com avui
perquè en aquesta sala es prenen
decisions que afecten a tots. Diu que
tots ens reconeixem en posicions dels partits polítics -PSC, Iniciativa,
CiU i PP- però segurament avui hi ha un esforç de tots, i de cadascú al seu
nivell, per acordar el text. La moció és la proposada per ACM (Associació
Catalana de Municipis) però amb modificacions que han permès l'acord entre
PSC, Iniciativa i CiU. Agraeix la tasca de les persones que treballen al
poble per la consulta i diu que la lluita continuarà.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a dos quarts i cinc minuts de nou del vespre i es va estendre la
present acta que, un cop llegida i trobada conforme, la signa l'alcalde,
amb mi, la secretària, que la certifico.

