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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 7/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 22 de setembre de 2014
Horari: de 19: 38 hores a 20: 30 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan
- Anna Doblas i Ruiz
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort u Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafiel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera

S'han excusat d'assistir-hi:

- Francisco Romero i Gamarra
- Ramon Zaballa i Serra

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt Fernàndez, també
l'intenlel]tor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter preliminar, l'alcalde Pere Reguli excusa l'assistència de Francisco
Romero, a causa d'una intervenció quirúrgica de la qual s'està recuperant, i també
la de Ramon Zaballa, ocasionada per la defunció de la seva esposa. L'alcalde en
nom de la corporació expressa el seu condol a Ramon Zaballa.
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MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014

Es presenta una moció per part dels grups municipals de CiU, CUP, ICV-EUiA i ERC,
impulsada des de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de
Municipis per la Independència (AMI). El text de la moció finalment votada després
de suprimir-se, a proposta del grup Socialista, una referència del punt dispositiu 2
al suport als partits polítics que també feien costat a la convocatòria de la consulta,
és el següent:

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 una 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
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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
i/.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 Civi/s 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 convocarà 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 Vilafranca del Penedès 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 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.
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L'anterior moció ha estat aprovada amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista,
CUP, ICV-EUiA i ERC) i 2 en contra (grup del PP).

Pep Quelart (ERC) agraeix el suport de la gent que avui omple el saló de sessions, i
destaca que la reivindicació nacional i la voluntat de votar i de decidir va de baix
cap a dalt. El poble i la societat civil impulsen i empenyen, i els partits i les
institucions s'han de fer ressò d'aquest clam popular i estar a l'alçada. Hem de
donar suport al Parlament i al president de la Generalitat, i empènyer-los per tal
que la consulta del 9 de novembre, en la qual els ciutadans de Catalunya puguin
decidir, sigui possible. De fet, Quelart té la certesa que votar serà possible, perquè
la força que dóna la voluntat comuna de la gran majoria de la gent esdevé
imparable. El govern i les institucions de l'Estat volen impedir la consulta apel.lant a
la Constitució i a les lleis d'una manera inadequada per a frenar la democràcia. Cal
recordar que si bé el Regne Unit no té una constitució escrita disposa en canvi d'un
tractat constituent que estableix que els vincles d'Escòcia amb la resta dels pobles
del Regne Unit eren per sempre; tanmateix, però, allà s'ha acceptat la democràcia i
s'ha permès que el poble escocès decidís en referèndum si volia o no la
independència. Aquí hem de seguir un camí semblant, i no hem de permetre que
ens enredin amb normatives i laberints jurídics.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) s'afegeix a la salutació i a l'agraïment vers la gent que
avui ens acompanya, o ens escolta des de casa seva. El seu grup presenta la moció
i hi dóna suport, perquè es tracta de poder celebrar una consulta en clau
democràtica, avalada per una Llei de consultes ja aprovada pel Parlament que fa
possible que la gent pugui parlar de política, opinar i exercir la democràcia. La
consulta és possible i no es pot barrar el pas a la democràcia invocant una
Constitució que quan ha convingut per raons d'estabilitat pressupostària i de
pagament del deute als bancs s'ha modificat en un període de molts pocs dies. El
govern del PP porta a terme retallades, elimina drets socials, criminalitza els
sindicats, atempta contra els drets laborals i no només no garanteix l'autogovern de
Catalunya, sinó que porta a terme accions de recentralització de l'Estat; no poden
guanyar el debat polític i d'idees, i s'escuden en les accions de la Justícia que ells
mateixos atien. Hem d'apostar per la democràcia, la participació i que la gent pugui
expressar lliurement el seu parer tant sobre els drets nacionals com sobre altres
matèries molt importants (benestar, drets socials, serveis, orientació econòmica,
etc.). Peñafiel afirma que els catalans ens sentim fora del terreny de joc de la
Constitució espanyola, i que existeix una clara demanda social i política de
replantejar a fons la nostra relació amb l'Estat espanyol. Fins i tot si el Tribunal
Constitucional suspèn la consulta no assistirem a un final de trajecte, sinó que el
debat continuarà, i la gent acabarà votant sobre el futur de Catalunya sense
substituir la consulta per noves eleccions, i sense que siguin possibles ja nous
pactes entre elits d'aquí i d'allà. La consulta és jurídicament possible, i
democràticament necessària.
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Llorenç Casanova (CUP) agraeix la presència del públic, i afirma que ens estem
jugant el nostre futur com a poble, i que el conflicte no s'estableix entre
independentistes i no independentistes, sinó entre demòcrates i no demòcrates,
perquè es tracta de que la gent pugui opinar i decidir sobre què ha de ser
Catalunya. Casanova celebra que s'hagi aprovat pel Parlament la llei de consultes
no refrendàries i per tant no vinculants, que ha de permetre que la gent pugui
opinar sobre múltiples matèries, també en l'àmbit local. A més, a diferència de la
Llei electoral espanyola, es permetrà votar a tothom a partir de 16 anys, sense
distinció de nacionalitats, i la mateixa ciutadania podrà promoure la celebració de
consultes. La CUP vol que la gent pugui tenir veu sobre molts assumptes: dret a
decidir, drets socials, funcionament dels serveis públics, etc. Sobre el dret a decidir,
l'Estat intenta fer valer l'estat de dret i els tribunals, però en realitat es perverteix
la democràcia, perquè els catalans per raons òbvies de població mai no tindrem una
majoria al Congrés de diputats espanyol per a intentar canviar les coses. El dret a
decidir no fractura la societat, i allò que fractura és justament no deixar parlar a la
gent. A Escòcia s'han fer les coses bé, pactant un referèndum que ha estat
democràtic, i el primer ministre Salmond, que advocada per la independència, ha
dimitit amb naturalitat quan la seva aposta no ha resultat guanyadora per decisió
popular.

Casanova manifesta que els catalans volem decidir, i no adoptar passivament un rol
de súbdits, i que molts volem la independència per a canviar les coses i construir
uns societat més justa també en els terrenys social i econòmic, i sense que això
comporti la renúncia a vincles familiars i culturals amb altres indrets de l'Estat
espanyol. Tot això provoca pànic a l'Estat, perquè després molts altres pobles
voldran també prendre decisions relatives a qüestions importants que els afecten.
Si l'Estat impedeix la consulta haurem de desobeir per dignitat, i en tot cas el dia 9
de novembre votarem, digui el que digui l'Estat o el Tribunal Constitucional.
L'Ajuntament, per la seva banda, ha de donar suport i garantir l'efectivitat de la
consulta.

Anna Doblas (CiU) dóna suport al dret a decidir dels catalans i les catalanes el 9 de
novembre, perquè és just i democràtic que el poble pugui expressar la seva
voluntat. La demanda popular en aquest sentit és molt àmplia, i abasta fins i tot les
persones nascudes en altres terres o amb pares i avis vinguts d'altres indrets, com
és el cas d'ella mateixa. CiU demana respecte i justícia, i que democràticament la
gent s'expressi en llibertat. Doblas recorda que el president Mas ja va afirmar que
el moviment català és ara mateix el més pacífic i poderós d'Europa.

Josep Ramon (PP) destaca que la convocatòria encara no s'ha fet, però serà ¡¡'Iegal.
S'ha aprovat una llei de consultes que pot permetre consultes a la ciutadania sobre
determinades matèries, però de forma incorrecta es vol emprar la llei per a
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convocar i1.legalment un referèndum sobre una matèria que no és competència de
la Generalitat, sense menystenir que d'acord amb la Constitució els referèndums els
ha d'autoritzar l'Estat. Si la consulta es convoca el Govern de l'Estat la recorrerà
immediatament davant del Tribunal Constitucional, i a partir de la presentació del
recurs la convocatòria resta paralitzada legalment. Ramon fa referència al fet que la
moció afirma que l'Ajuntament dóna suport a la consulta i es compromet a aportar
mitjans, però per al cas que la convocatòria es faci i se suspengui, espera que
l'Ajuntament compleixi la llei, perquè en un altre cas poden existir responsabilitats
legals de les persones implicades. La consulta no serveix per a tot. No serveix per a
parlar d'impostos, per exemple, ni per a debatre assumptes que no són
competència de la Generalitat, i encara menys per abordar l'assumpte de la
sobirania que correspon al conjunt del poble espanyol.

Josep Ramon recorda que una bona part dels membres del Consell de Garanties
Estatutàries de Catalunya han qüestionat la correcció de la Llei de consultes, i el
Consell no s'ha pronunciat en cap cas sobre la pregunta concreta que es vol
sotmetre a consulta, perquè si ho hagués fet hauria estat en termes desfavorables.
Els catalans votem elecció rere elecció des de 1977, i si no ens agraden les coses
podem optar per canviar-les en les diferents cites electorals, advocant fins i tot si
es vol per una reforma de la Constitució, reforma que seria legítima si es planteja
per la via corresponent. Cal també perspectiva històrica, i admetre que des de la
Constitució l'autogovern de Catalunya ha anat guanyant progressivament en
termes quantitatius i qualitatius.

Jordi Solà (grup Socialista) agraeix les paraules de condol de l'alcalde vers el
regidor Ramon Zaballa, i destaca l'absència de Francisco Romero per raó d'una
intervenció quirúrgica. El camí cap al 9 de novembre està resultant pedregós, i cal
admetre que cap de les parts no ha fet bé totes les coses i accions. El grup
Socialista sempre ha defensat el dret a decidir de Catalunya, dret que s'ha d'exercir
a través d'una consulta que sigui legal i acordada amb l'Estat.

Solà destaca que les mobilitzacions han estat sempre clvlques, i que és
imprescindible que la consulta sigui correcta per tal que tingui validesa i credibilitat,
també en el terreny internacional. Cal un diàleg entre les representacions de l'Estat
i de Catalunya que faci possible una consulta legal i la trobada de solucions, tenint
present que el marc legal només és un. Les persones es mereixen respecte, i per
això cal fer bé les coses, cercant solucions i no problemes. El grup Socialista espera
que la consulta democràtica sigui viable, amb la possibilitat del poble de
pronunciar-se sobre les diferents alternatives possibles, sense enfocar-se com un
clam independentista enmig d'una suposada guerra entre Espanya i Catalunya. La
realitat, diu Solà, és que la desafecció dels catalans vers Espanya ha anat creixent
en els darrers anys, i per això cal celebrar una consulta legal per a saber de veritat
i en un marc de llibertat què pensa la gent, per a després actuar en conseqüència.
El grup Socialista demana que es retiri la referència de la moció original al suport a
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uns partits polítics (la resta de grups accepta la petició), i diu que d'acord amb les
dades del dia d'avui, 22 de setembre, el seu grup dóna suport a la moció, amb el
benentès que cal fer les coses bé i legalment.

L'alcalde Pere Reguli afirma que és partidari de l'Estat de dret, si bé el dret i les lleis
han de respectar allò que el poble pensa. Hi ha una voluntat molt gran del poble
català de poder votar i decidir, com ho demostra la gran concentració a Barcelona
1'11 de setembre i altres anteriors. Amb els matisos adients, el moviment a favor
del dret a decidir no és cosa de rics o de pobres, o de catalans de tota la vida o
immigrants, sinó que és un moviment plural i transversal que aspira només a que
sigui possible donar la veu al poble i que aquest decideixi.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
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