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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 22 DE 
SETEMBRE DE 2014 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 21.00 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. També hi assisteix 
Daniel Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió donant la benvinguda a tothom. Explica que les 
intervencions aniran de menor a major representació en el Ple municipal. Abans de 
continuar la sessió demana a la senyora secretària que faci constar en acta les seves 
paraules. Explica que ho vol dir ara, abans que alguna intervenció d’algun grup 
municipal ho manifesti i es refereix a la urgència de dur a terme aquest Ple. Explica 



Ref: S/iu 

2 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

que dues associacions municipalistes del país, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Associació de Municipis per a la Independència van demanar a aquells municipis 
adherits a aquestes dues entitats que fessin aquest Ple extraordinari de suport a la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya i els van recomanar que aquest Ple fos el 
dilluns o el dimarts. Explica que l’Ajuntament de Canet de Mar farà un ple ordinari 
dijous d’aquesta mateixa setmana, ja que sempre es dur a terme l’últim dijous dels 
mesos imparells. És veritat que s’hauria pogut incloure aquest punt a l’ordre del dia del 
Ple ordinari, però han decidit fer cas de les recomanacions d’aquestes dues entitats. 
Per altra banda, ell com a alcalde va decidir que per la importància de l’assumpte, no 
volia que quedés diluït entre els altres punts de l’ordre del dia i, per tant, va convocar 
aquest Ple extraordinari. Pel que fa al tema de les dietes dels càrrecs electes, els 
regidors que tenen dedicació exclusiva o parcial no cobren aquest Ple ni cap altre, 
perquè estan inclosos en el seu sou, i aquells regidors que cobren per assistència al 
Ple, poden decidir si el volen cobrar o si volen donar aquestes dietes a una entitat 
benèfica. En qualsevol cas, es complirà estrictament la Llei. 
 
1.- 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. 
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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, s’acorda de tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Àngel López Solà, 
CatiForcano Isern, Albert Lamana Grau, Josep M. Masvidal Serra, Pere Xirau i 
Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
TenasMartínes i Víctor Cerveto Hernández, i quatre vots en contra dels regidors Toni 
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Romero Carbonell, Manel Almellones Conesa, Sílvia Tamayo Mata i Jordi Planet 
Rovira: 
 
 
 
 
PRIMER.-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 Canet de Mar amb la 
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la 
possible, fent una crida a la participació. 
 
SEGON.-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 10/2014, de 19 de 
setembre, 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. 
 
TERCER.-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. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest Ple extraordinari s’ha convocat per un assumpte debatut al Parlament català 
que ara arriba en bloc als ajuntaments on governa CiU o ERC. Des del PP creuen 
necessari explicar a la ciutadania que les lleis de consultes promogudes per qualsevol 
comunitat autònoma o qualsevol ajuntament s’han de fer servir per preguntar aquelles 
qüestions que són competència de qui fa la pregunta. Per tant, una llei de consultes no 
es pot fer servir per preguntar quelcom que afecta a tots els ciutadans d’Espanya, no 
només els catalans. El que vol expressar és que s’està utilitzant un subterfugi, una llei 
de consultes feta amb el propòsit de decidir sobre competències que no no són 
competència només de Catalunya. Competències que emanen de la Constitució, una 
Llei que ha permès tants anys d’avanços i de construcció d’estat del benestar. 
Catalunya mai no 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 les quals la mateixa 
democràcia es basa i es dota. Si no es compleixen les lleis, la democràcia desapareix. 
En democràcia, les lleis es canvien, ni es desobeeixen ni s’ignoren. El dret 
internacional a l’autodeterminació és un dret de les colònies. Catalunya ni és ni ha 
estat mai una colònia. Hem estat i som una part integrant del conjunt d’Espanya i molt 
important. El grup municipal del PP votarà no a donar suport a la convocatòria de la 
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consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, però voten sí a la 
convivència, a la democràcia, a l’estat de dret, a Catalunya, a Espanya i a Europa. 
 
 
 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
primer de tot vol deixar clar que no comparteixen les presses per convocar aquest Ple 
extraordinari, quan n’hi ha un d’ordinari dijous que ve. El senyor alcalde ha dit que és 
una recomanació i no una obligació i, per tant, és una decisió política del senyor 
alcalde o del seu govern. Dit això, la senyora Tamayo demana que s’inclogui per via 
d’urgència, ja que no s’ha pogut incloure en l’ordre del dia, tal com preveu l’article 97.3 
del ROM, una moció alternativa del seu grup municipal, de la qual tenen una còpia tots 
els regidors. Demana a la senyora secretària que si això és possible. 
 
La senyora secretària explica que si es vota a favor d’incloure aquesta moció és 
possible fer-ho. 
 
La senyora Tamayo demana, doncs, votar la urgència, ja que si no s’accepta incloure-
la a l’ordre del dia, donarà lectura d’aquesta moció en la seva intervenció. 
 
El senyor alcalde explica que, de la mateixa manera que el senyor Romero feia una 
apel·lació a la convivència, no hi té cap inconvenient. Una altra cosa és que es voti a 
favor o no d’aquesta moció. 
 
La senyora Tamayo explica que el sentit de la moció és el mateix, és poder donar-li 
lectura i que consti en acta que el PSC ha presentat una moció alternativa. 
 
El senyor alcalde dóna pas a la votació de la urgència de la presentació d’aquesta 
moció per part del grup municipal del PSC, la qual s’aprova per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
D’aquesta manera, doncs, s’inclou la moció alternativa del PSC als assumptes a 
debatre per part del Ple municipal. 
 
L’alcalde explica que un cop s’hagi debatut i votat la moció que consta a l’ordre del dia, 
la senyora Tamayo donarà lectura a la del grup municipal del PSC i es passarà a 
debatre. 
 
La senyora Tamayo comença la seva intervenció amb relació a la moció del suport del 
món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya el 9 de 
novembre de 2014. Explica que des del PSC volen deixar clar el seu posicionament, 
que també s’explicarà a la moció següent, i és que estan a favor que els catalans i les 
catalanes puguin votar, però són partidaris d’una consulta legal i acordada. En el punt 
en què s’està, estan convençuts que no hi ha solució estable que no passi pel vot dels 
catalans i les catalanes, del poble de Catalunya. El PSC ha donat suport a la Llei de 
consultes no referendàries, perquè creuen que aquesta Llei pot ser un bon instrument 
en mans de la ciutadania, per ser consultats sobre temes que estiguin dins de l’àmbit 
de les competències locals o autonòmics. Però aquesta Llei no pot servir per fer la 
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pregunta que es pretén, no serveix per convocar una consulta sobre la independència, 
no pot servir per convocar un referèndum. Aquesta Llei, que pot ser un bon instrument 
per la participació ciutadana, es pot posar en risc si es fa servir per convocar el 
referèndum del 9 de novembre. A més a més, és enganyar la ciutadania fer creure que 
la consulta és possible sota l’empara d’aquesta Llei. Des del PSC defensen que s’actuï 
dins la legalitat. Per fer les coses bé, s’han de mantenir en l’estat democràtic de dret, 
principal obligació de les institucions públiques i de tot govern, inclosos els 
ajuntaments. El PSC aposta per la reforma constitucional, és partidari d’una profunda 
reforma constitucional que, entre d’altres coses, reconegui el caràcter plurinacional 
d’Espanya, que doti Catalunya d’infraestructures federals, que garanteixi el ple 
desplegament de l’autogovern de Catalunya, que blindi les competències pròpies com 
la llengua, l’educació i la cultura i que faci possible un pacte fiscal amb el qual la 
Generalitat pugui gestionar els impostos que es recapten a Catalunya. Aquest és el 
seu punt de vista i volen que sigui tan respectat com qualsevol altre. El vot del seu 
grup serà desfavorable, tot i que hi haurà regidors que faran un vot personal. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, explica que el 
seu grup municipal dóna ple suport a la moció presentada. Sovint es confon les 
persones amb paraules com divisió i democràcia, però consideren que la millor 
democràcia és preguntar al poble què vol. Creuen que no hi ha cap mena de divisió 
quan tothom pot expressar la seva opinió amb el seu vot i, per tant, entenen que tots 
aquests fets que s’estan produint tenen poc sentit quan fa quatre dies es van veure 
gairebé dos milions de persones manifestant-se de manera tranquil·la i pacífica la seva 
voluntat d’expressar el seu dret a vot. Per això el seu grup dóna tot el suport a la 
moció. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
es troben reunits en aquest Ple extraordinari perquè finalment la societat catalana s’ha 
adonat que el fet d’obeir lleis injustes ataca directament la dignitat de les persones. Si 
sempre s’haguessin obeït les lleis encara hi hauria esclaus, les dones no podrien votar 
i els nobles tindrien dret de cuixa. Per tant, de vegades les lleis són injustes. Comenta 
que tenen la sort de viure uns moments històrics i claus on conflueixen molts factors 
favorables. Ja ho va dir en el seu moment el gran Gandhi, els poderosos,davant d’una 
petició la ignoren; si tu insisteixes després s’enriuen; quan continues insistint, ataquen, 
i en aquell moment ja hem guanyat. Només depèn dels catalans decidir el futur de 
Catalunya. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de CiU, explica que, 
en sentit estricte, la democràcia és una forma d’organització de la vida pública, en la 
qual les decisions col·lectives són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de 
participació directa o indirecta que ofereixen legitimitat als representants. Això és el 
que reclama la majoria del poble català, el seu dret a participar, en aquest cas 
directament en decisions que afecten la seva realitat social i econòmica. I ho vol fer 
dins l’estricta legalitat, la que li confereix la Llei de consultes aprovada per una àmplia 
majoria del Parlament de Catalunya. Catalunya i l’Estat espanyol va per camins 
diferents. L’Estat espanyol està organitzant una recentralització,amb l’objectiu 
d’eliminar la capacitat de decisió de les autonomies en general i de Catalunya en 
particular. La reforma de l’Administració local, la Llei d’ensenyament i les agressions 
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que pateix el català en són uns exemples. Aquesta línia d’actuació va totalment en 
contra del pacte constitucional i ha provocat que els catalans mirin amb recel tot el que 
ve de l’Estat espanyol, i més després de no ratificar l’Estatut d’autonomia que el poble 
català havia aprovat en referèndum i no haver acceptat un pacte fiscal que frenés el 
greuge que suosa pels catalans l’actual sistema fiscal estatal, que genera un important 
dèficit. No cal discutir si són 12 o 16 mil milions d’euros, però sí que es pot afirmar que 
la situació fiscal no és justa i Catalunya n’és greument perjudicada. Malgrat aquesta 
recentralització, Catalunya ha estat capaç de començar a donar la volta a una situació 
econòmica molt adversa i amb un estat de les finances públiques molt delicat. S’ha 
passat de la recessió al creixement econòmic i s’ha estat capaç d’atraure inversió de 
l’exterior que ha originat que es passide la destrucció de l’ocupació a la creació de 
llocs de treball. S’ha incrementat la capacitat exportadora i s’ha millorat notablement 
els resultats en camps com l’educació, la sanitat o la seguretat. Aquest any 2014, un 
40% del pressupost s’ha destinat a la salut, s’ha intensificat la lluita contra la pobresa, 
ja que s’han destinat més recursos a partides com la renda mínima d’inserció, les 
beques menjador o la pobresa infantil. Malgrat la delicada situació de les finances 
públiques, el govern ha dedicat els seus esforços de forma prioritària a les polítiques 
socials i a la preservació de l’estat del benestar. Tot això, dins un marc totalment 
tancat a la negociació per part del govern central i, el que és pitjor, sense expectatives 
de canvi en el futur. Voldria imaginar-se Catalunya sense el dèficit que arrossega any 
rere any,una millor sanitat, un sistema d’ensenyament adient als catalans i una millor 
redistribució de la riquesa del país serien del tot possibles. En definitiva, ningú no pot 
tenir atribució suficient, ni políticament, ni èticament, ni moralment, ni legalment per 
poder treure als catalans el dret que tenen, per pròpia naturalesa, a poder decidir el 
que volen ser i no pas per dividir, sinó perquè cadascú pugui estar allà on realment vol 
estar, el dret més essencial de l’ésser humà. 
 
El senyor alcalde, per acabar, vol dir unes paraules al grup municipal del PSC i al del 
PP, ja que al cap i a la fi tots dos van a parar al mateix lloc. Quan parlen de la 
Constitució, sobretot que ho faci el grup del PP no deixa de ser curiós perquè és un 
partit polític que en els anys setanta no va votar-la i ara la presenten com el marc més 
oportú per seguir. La Constitució també estableix que les persones tenen dret a tenir 
una vida digna o feina i, en canvi, no la tenen. El senyor Romero també ha comentat 
que Catalunya és una de les regions d’Europa amb més competències, però 
competències que reiteradament l’Estat espanyol incompleix. Comenta que tots dos 
partits polítics avancen que aquesta és una Llei il·legal, però encara no ho ha dit ningú. 
La senyora Tamayo també s’ha referit al fet que el seu grup demana un canvi de la 
Constitució on es parli d’un pacte fiscal. El senyor alcalde creu que els catalans i les 
catalanes estan farts i fartes de ser enganyats constantment amb coses com el pacte 
fiscal o un Estatut retallat pel mateix partit socialista. Per tant, aquells brindis al sol 
prometent coses que mai no s’han complert ja han cansat els catalans i les catalanes i, 
probablement, tornarien a tenir la mateixa resposta que s’obté últimament, que és no a 
tot: no al pacte fiscal, no a l’Estatut, no a la Llei d’immersió lingüística que funciona tan 
bé i durant tants anysi, per això probablement, ha arribat el moment que aquesta 
situació canviï i la societat s’expressi lliurement. Quan aquests partits parlen de divisió 
i fractura social, els vol dir que no hi ha cap divisió ni cap fractura social ni al país ni als 
pobles, i Canet n’és un bon exemple, on no hi ha hagut cap problema en aquest sentit. 
I quan a finals de setmana, més de 600 ajuntaments dels 900 que hi ha a Catalunya 
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convoquin un Ple com aquest i la moció tiri endavant serà la prova inequívoca que la 
voluntat del país és una, que és votar. Personalment, l’empipa bastant que parlin de 
fractura social quan no existeix. Fins i tot diria que és pervers dir que hi ha fractura 
social al país. Tots els catalans, els d’una postura i els d’una altra han demostrat 
durant molts anys que la convivència és possible. Finalment, ja ho ha dit quan ha llegit 
la moció i ara ho diu particularment al grup municipal del PP, aquest consistori donarà 
ple suport a la convocatòria d’aquesta consulta. Per aquest motiu vol demanar 
públicament al PP, grup que ha manifestat que no donarà suport a una il·legalitat, que 
en les pròximes setmanes, per coherència política amb el seu partit polític, abandonin 
el govern municipal. Repeteix que ho haurien de fer per coherència política. Explica 
que durant aquests tres anys, els tres grups que formen part del govern han treballat 
conjuntament pel poble de Canet, però arribats a aquest punt, que transcendeix la vida 
quotidiana del poble, els fa aquest prec que, repeteix, per coherència política demana 
que puguin complir les properes setmanes. 
 
La senyora Tamayo, per al·lusions, vol aclarir que en la seva intervenció no ha parlat 
d’il·legalitat de la Llei. El PSC ha donat suport a la Llei de consultes. Ha parlat de la 
il·legalitat de convocar un referèndum sota l’empara d’aquesta Llei que no està 
dissenyada per fer un referèndum amb una pregunta d’aquestes característiques. En 
cap moment ha parlat de la il·legalitat de la Llei de consultes. 
 
2.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
A continuació, un cop aprovada la moció de suport del món local a la convocatòria de 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, el senyor 
alcalde dóna pas a la senyora Tamayo perquè llegeixi la moció que ha presentat el seu 
grup municipal, la urgència de la qual ha estat aprovada per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
La senyora Tamayo llegeix la moció que presenta el seu grup municipal i que es 
transcriu a continuació: 
 
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les 
injustícies provocades per l’atur, les retallades al sistema social del nostre país i 
l’augment de la pobresa, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi 
que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del 
seu treball i el jovent del nostre país. Aquest fet s’uneix al problema de fons que pateix 
la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre 
l’actual relació entre Catalunya i Espanya. La decepció que va suposar la sentència del 
Tribunal constitucional sobre l’Estatut, després que el poble de Catalunya exercís el 
seu dret a decidir, votant i aprovant-lo. La percepció d’un tracte fiscal injust. La moció 
d’autogovern causada per la política del PP i les incomprensions i els atacs soferts en 
estaments tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 
educatiu. Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents 
manifestacions, demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat. Per 
aquest motiu es proposa al Ple: 
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PRIMER.-Sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida 
positiva de la situació actual. La superació del desencaix entre Catalunya i Espanya, el 
reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a 
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic. 
 
SEGON.- Tenen el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional que travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte, com 
a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania. 
 
TERCER.- Donar suport a la Llei de consultes populars no referendàries. 
 
QUART.- Amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha 
aprovat no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu cal saber 
que si la consulta no és legal i acordada no es farà. 
 
CINQUÈ.- Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i per 
aquesta raó consideren que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament 
que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà. 
 
SISÈ.- S’ha de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un estat 
federal capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions. 
Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de 
reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, 
segura, pròspera, justa i honesta, especialment amatent al benestar de tots i cadascun 
dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als governs de Catalunya i de l’Estat espanyol i 
a tots els grups parlamentaris del Parlament i del Congrés dels Diputats. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que avui és un 
dia històric i així ho demostra la Sala de Plens, que està a vessar i, per tant, considera 
que també s’ha de respondre la moció presentada pel grup municipal del PSC, tot i 
que s’ha presentat d’urgència i no se l’han pogut estudiar. Aquesta moció parla d’un 
Estatut que va portar a una sentència decebedora per part d’un tribunal que,si no 
recorda malament, en aquell moment era de majoria socialista. Un Estatut que, si ho 
recorden bé, perquè ara sembla que el defensin, va patir el ribot del senyor Alfonso 
Guerra.Un Estatut que va quedar completament desmantellat. Per tant, quevinguin a 
donar lliçons de quin Estatut, de quina democràcia, de quin diàleg volen, li respon que 
és el diàleg del Tribunal constitucional, de dos partits centralistes, de dotze persones 
que decideixen el futur d’un país i això no s’acceptarà de cap de les maneres. 
Demanen diàleg ifa trenta-cinc anys que estan dialogant, però a l’altre costat hi ha una 
paret de frontó, una paret que mai li ha interessat tenir diàleg, una paret que segons la 
senyora Tamayo és federalista, però que en trenta-cinc anys i uns quants governs 
socialistes, no s’ha vist per enlloc. El seu grup creu que aquesta moció només té una 
única finalitat, dilatar el temps, fer passar mesos, anys, desanimar el poble amb el seu 
intent que des de la democràcia es decideixi el seu futur. La senyora Tamayo parla de 
la nació catalana i, per tant, si Catalunya és una nació, té dret a decidir. Segons els 
socialistes, Catalunya és una nació però no pot decidir, sinó que qui decideix és 
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Espanya. En aquesta moció hi veuen una continuació, un reafirmament d’aquell Estat 
que han patit aquests darrers trenta-cinc anys i que malgrat l’intent de diàleg de 
Catalunya no ha rebut una resposta mínima de l’altre costat. Aquesta tercera via va 
caducar fa anys. 
 
La senyora Tamayo explica que s’ha de recordar qui fou el que va tirar endavant 
aquest estatut que ha aportat més competències que mai a Catalunya, un Estatut que 
encara s’ha de desenvolupar. En l’anterior intervenció, la senyora Tamayo ha demanat 
respecte per tots els posicionaments perquè es pugui copsar que hi ha altres opcions 
tan vàlides com les que proposen el grup municipal d’ERC. La independència, la 
secessió, és una opció; el federalisme en pot ser una altra i, per tant, aquesta moció és 
tan vàlida per debatre com la que han presentat en l’ordre del dia. 
 
El senyor Llovet explica que precisament perquè accepten el diàleg han debatut 
aquesta moció. 
 
La senyora Tamayo explica que ha començat la seva intervenció agraint el fet que es 
pogués incloure aquesta moció en aquest debat. Va consultar si es podia incloure a 
l’ordredel dia i se li va dir que ja no era possible, però que s’introduiria per via 
d’urgència en la sessió i per això ho ha agraït només començar la seva intervenció. 
 
El senyor alcalde explica que li ha cridat molt l’atenció el punt cinc de la moció del grup 
municipal del PSC, ja que és el mateix que es demana en la primera moció. Al PSC li 
interessa votar segons què, però segons què, no. Puntualitza que no tots els que 
integren el grup del PSC pensa així. Aquesta moció també parla de construir una 
Catalunya lliure, com la primera moció. El grup municipal de CiU votarà rotundament 
no a aquesta segona moció. 
 
La senyora Tamayo explica que el PSC vol votar en una votació legal i acordada. 
 
El senyor alcalde explica que la senyora Tamayo ja sap que una votació acordada 
amb l’Estat espanyol no és possible, ni per part del PP ni per part del PSOE. Pel que 
fa a la legalitat, la votació del dia 9 de novembre és legal i constitucional. El que passa 
és que ni el PP ni el PSOE tenen la voluntat política perquè es pugui dur a terme. El 
senyor alcalde expressa la seva opinió personal que el PSC s’equivoca profundament 
d’estratègia i l’enrabiada del poble català en aquest sentit encara serà més profunda 
com continuïn enrocats en una situació que farà eixamplar encara més el sentiment 
nacional de molts catalans i catalanes. 
 
La senyora Tamayo comenta que ni ell ni ningú els ha de dir si s’equivoquen o no. 
Cadascú té el seu posicionament. Ningú té la veritat absoluta, ella no ha pas dit que el 
senyor alcalde estigui equivocat i, per tant, considera que el senyor alcalde no té el 
dret de dir-li a ella. 
 
A continuació, el senyor alcalde passa a la votació de la moció presentada pel grup 
municipal del PSC, la qual queda rebutjada per dotze vots en contra dels regidors 
Jesús Marín i Hernàndez, CatiForcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana 
Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, 
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Pere Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i 
Coia Tenas Martínez, tres abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, Manel 
Almellones Conesa i Víctor Cerveto Hernández i dos vots a favor dels regidors Sílvia 
Tamayo Mata i Jordi Planet Rovira. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 


