
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN  DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinària 
Data: 22 de Setembre de 2014  
Lloc: Sala d’Actes de Can Jan de la Farrès 
Hora. Les 21’30h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 

- Sra. Pilar Busquets i Barceló 
 -    Sr. Carles Pedrola Carreras 
-     Sr. Xavier Cros Verdaguer 
- Sr. Narcís Bartis Bosch  
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Jaume Roura i Noguer  
- Sra. Consol Mas i Torres. 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
       
 
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar l’únic punt de l’ordre 
del dia . 
 
1r.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ  DE SUPORT AL MÓN LOCAL A LA 
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dóna la benvinguda al públic assistent i després 
d’explicar el motiu de la sessió extraordinària, manifesta el següent: 
 
“ Divendres passat es va aprovar la Llei de consultes  no referendàries de 
Catalunya amb una amplíssima-amplíssima majoria: 106 vots a favor i només 28 
en contra. 
 
Fa temps però que el govern espanyol es vanta, amb tota la impunitat del món, 
que ho té tot previst per anular aquesta llei. Tant bon punt aquesta llei es publiqui 



al DOGC i el president Mas signi el decret de convocatòria, la recorreran al TC i 
aquest, afirmen, l’invalidarà: convençuts com que estan que el TC, l’àrbitre, els 
xiularà penal a favor. Déu n’hi do!!!! 
 
És a dir, donen per bo que invalidarà una llei aprovada per aquesta majoria 
espatarrant que han votat uns diputats sortits d’unes eleccions impecables des 
del punt de vista democràtic, on els catalans hem votat els 135 diputats que 
conformen el Parlament i que els partits que en el seu programari hi portaven el 
compromís de donar-nos la veu, fossin majoria; sí, majoria. Aquesta mateixa 
majoria de diputats que en el Ple del divendres passat, 106 diputats contra 28, 
varen donar suport a aquesta llei. Ara, resultarà, si tot passa com diu el president 
i la vicepresidenta del govern a Madrid, que amb la sentència que emetrà el TC 
prevaldrà el vot emès pels 28 diputats perdedors per sobre dels 106 de la 
majoria. Aquesta és la democràcia que ens volen imposar. 
 
Sembla que no se n’adonen, o no se’n volen adonar, del ridícul majúscul que 
estan fent a nivell mundial. Sí, a nivell mundial. Perquè de tot això, encara que 
els mitjans espanyols no en parlin, sí que en parlen els principals mitjans 
internacionals perquè tots han vist la mobilització espectacular de la Diada com 
un exemple de democràcia, de civisme i d’il·lusió col·lectiva. Estem en ulls de 
tothom. Així per exemple el New York Times, deia en un article dissabte: 
“Espanya cometrà un error irreparable si nega el vot a Catalunya”. Igualment 
s’han manifestat mitjans i cadenes de TV com: The Guardian, Il Corriere de la 
serà, Le Monde, el Frankfurter Allgemaine i les cadesnes CNN, BBC i Al Jazzera, 
per nomenar-ne només unes quantes. 
 
Per això, ja fa dies que assistim a un degotall d’intel·lectuals, artistes i esportistes 
de renom que es van desmarcant d’aquesta línia. Si per la Diada van ser Piqué 
i en Xavi del Barça, abans hi va haver en Kilian Jornet i la Núria Picas, l’actor 
José Sacristán i l’escriptor Suso del Toro; poc a poc s’hi han anat afegint en Marc 
i en Pau Gasol, en Sergio Dalma, el catedràtic  de la U. De Vàlencia Lorenzo 
Cotino i del també catedràtic de la Complutense de Madrid Sr. Jorge Westringe 
i d’ahir mateix en Joaquin Sabina, en Risto Mejide i en Jorge Javier Vázquez, 
que s’han volgut desmarcar del discurs absurd que fan servir els contraris a la 
consulta, els contraris a la democràcia. 
 
Es per això que des d’Espanya se’ns amenaça, es gesticula i es crida molt per 
suplir la manca d’arguments; però tots sabem que no per cridar més es té més 
raó. Més aviat evidencien la inseguretat i fins i tot la por d’aquests que criden i 
que ens amenacen amb la Constitució. 
    
 
Seguidament el Sr. Alcalde llegeix dos articles de dos editorials que han publicat 
avui dos periodistes reputats, en Salvador Cot i en Vicenç Partal, als seus 
respectius diaris (Nació Digital i Vilaweb), sobre precisament aquesta por i la 
força dels catalans si ens mantenim units. 
 
A continuació el Sr. Alcalde passa la paraula al cap de la oposició Sr. Lluís Freixa 
i Macià que manifesta el següent: 
 



 
 
 
 
“Que s’ha de donar suport al que vol el poble. És un episodi que va de baix a 
dalt. Es van cremant etapes i per tant no podem fallar. Busquem la força que 
dóna el poble, i els polítics han de donar-hi suport, s’ha de fer de manera correcte 
sense defallir ni equivocar-nos i així arribarem a la independència de Catalunya. 
Des de el món local, hem de donar suport a aquesta iniciativa que ve donada 
des de la societat, tal com farem el proper dimecres al Consell Comarcal del Pla 
de l’estany, i també farà la Diputació de Girona i com han fet o faran la majoria 
de municipis.” 
 
Seguidament el Sr. Alcalde a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i 
de l’Associació de municipis per a la Independència llegeix la moció de suport al 
món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya el dia 
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. 

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 Fontcoberta 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.” 

 
Una vegada llegida i amb l’acord de la Corporació Municipal que la votació es 
faci de manera nominal, es comença la votació per l’aprovació de l’esmentada 
moció i la Secretària crida els regidors per ordre alfabètic: 
 
Sr. Narcís Bartis Bosch – A favor 
Sra. Pilar Busquets Barceló – A favor 
Sr. Xavier Cros Verdaguer – A favor 
Sr. Lluís Freixa Macià – A favor 
Sra. Consol Mas Torres - A favor 
Sr. Francesc Molina Jiménez – A favor 
Sr. Carles Pedrola Carreras - A favor 
Sr. Jaume Roura Noguer – A favor 
Sr. Joan Estarriola Vilardell – A favor. 
 
Amb els 9 vots afirmatius dels 9 membres que formen la Corporació Municipal, 
la Moció de suport al món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític 
de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014, es aprovada per UNANIMITAT. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió 
a les vint-i.-dues hores trenta minuts, i per a constància del que s’hi ha tractat i 
de l’acord adoptat, ho certifico i estenc la present acta. 
 
 
Vist i Plau                                                                              La Secretària 
L’Alcalde 

 


