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Exp. Gen: 2014/1208 1 
02.03.37 2 

 3 
ACTA NÚM.: PLE2014/9 DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA D EL PLE DE L’AJUNTAMENT 4 
DE LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2 014 5 
 6 
A la vila de Llagostera a dos quarts de nou del vespre del dia vint-i-quatre de setembre de dos 7 
mil catorze es reuneix el Ple municipal per tenir sessió extraordinària sota la Presidència de 8 
l’alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  9 
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, 10 
Anna Hereu Masó, Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat 11 
Tur, Àlex Puig Mayol i David Parron Ojeda.  12 
Actua de secretari el Sr. Norbert Bes Ginesta. 13 
 14 
1. Propostes  15 
 16 
1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries  17 
 18 
1.1.1. PRP2014/1409   Suport a la convocatòria de consulta sobre el futur  polític de 19 
Catalunya del 9 de novembre de 2014.     20 
 21 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 22 
General: 23 
 24 
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 25 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 26 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 27 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 28 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  29 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 30 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-31 
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 32 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 33 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 34 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 35 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 36 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 37 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 38 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 39 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 40 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 41 
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 42 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 43 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 44 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 45 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 46 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 47 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 48 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 49 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític 50 
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perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 1 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 2 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 3 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 4 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota 5 
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 6 
socials i nacionals. 7 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 8 
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 9 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat del benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 10 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 11 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 12 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 13 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com 14 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  15 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 16 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 17 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 18 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 19 
Catalunya. 20 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 21 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que 22 
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  23 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 24 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 25 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 26 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 27 

I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 28 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 29 
l’Alcaldia. 30 
 31 
S’acorda: 32 

Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 33 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el 34 
compromís de l’Ajuntament de Llagostera amb la realització de la mateixa, facilitant tots els 35 
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 36 
Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 37 
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 38 
de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i 39 
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 40 
majoritària del poble català i dels seus representants. 41 
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president 42 
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 43 
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 44 
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern 45 
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 46 
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president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió 1 
Europea. “ 2 

 3 
Es produeixen les següents intervencions: 4 
 5 
El Sr. alcalde  pren la paraula i manifesta que aquest Ple extraordinari ve motivat pel fet que el 6 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de consultes, que va tenir el goig d’assistir-hi 7 
personalment i que va ser molt emocionant.  8 
L’AMC i l’AMI proposava als ajuntaments donar suport a l’esmentada llei  i demanava que es 9 
convoquessin plens extraordinaris. 10 
Avui ja tocava ple ordinari, que es farà a continuació,  però per donar-li més rellevància s’ha 11 
cregut convenient convocar aquest extraordinari per donar suport a la llei. 12 
 13 
A continuació el Sr. Ramon Soler  passa a llegir el text de la moció. 14 
 15 
El Sr. David Parron  manifesta que el que s’aprovarà no és res més que una moció de suport 16 
per intentar donar veu al poble de Catalunya,  que ja s’ha expressat més d’una vegada durant 17 
dos i tres anys per dir clar i fermament que vol tenir el dret per decidir, com a subjecte polític 18 
que és,  el seu propi destí com a poble.  19 
El dret a l’autodeterminació és un dret bàsic dels pobles i ningú el podrà treure, malgrat les 20 
moltes sentències i resolucions dictades en contra. Però creiem que tenim la raó i és i serà el 21 
nostra dret exercir el  vot mitjançant una consulta. 22 
Si s’ha arribat a aquesta conclusió és gràcies a la mobilització popular que ha empès totes les 23 
forces polítiques cap a aquesta direcció i cal animar la gent perquè ho continuï fent davant una 24 
possible prohibició o qualsevol acte en contra de la voluntat del poble.  25 
Totes les mobilitzacions han demostrat que no són quatre eixelebrats, sinó que és el poble que 26 
vol votar  i això s’ha de respectar. 27 
No només es volen els drets nacionals per a Catalunya,  sinó que creu que és necessària una 28 
Catalunya social que no sigui ostatge dels mercats, ni dels bancs ni del gran capital, una 29 
Catalunya que lluiti contra les desigualtats i que pugui decidir els drets  socials que vol. 30 
Aquesta consulta no és només dels que volen la independència, sinó que ha de donar veu a 31 
tots els que se senten demòcrates, als que votaran no, als que votaran sí i als que votaran sí i 32 
sí i no.  33 
El grup polític que representa diu sí a la democràcia, sí a la mobilització i sí a la consulta i,  per 34 
descomptat,  sí a aquesta moció.                   35 
 36 
El Sr. Àlex Puig  manifesta que no cal afegir més paraules al que ja s’ha dit i que tota la gent 37 
que hi ha en aquesta Sala de Plens ja sap el que ha vingut a fer. 38 
Els dos milions de persones que el passat 11 de setembre varen manifestar-se a Barcelona ho 39 
varen fer amb caire festiu i es va entendre perfectament el que el poble demanava. 40 
Creu que per més traves que des de Madrid posin, el procés tirarà endavant,  ja que som 41 
catalans i això ho referma. No cal dir res més,  només encoratjar i donar suport a totes les 42 
persones i entitats immerses en aquest procés.  43 
Per tot l’exposat, i com no pot ser d’una altra manera,  el seu vot serà positiu.  44 
 45 
El Sr. Ramon Soler  diu que les lleis fan lleis i al final no poden estar per sobre de la voluntat 46 
d’un poble al qual han de servir. 47 
No té cap sentit que en ple segle XXI,  Escòcia pugui votar en un referèndum sobre la seva 48 
unitat amb la Gran Bretanya i en canvi a Espanya a uns quants centímetres del mapa es negui 49 
la voluntat al poble de Catalunya per decidir el seu futur.  50 
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El primer ministre de la Gran Bretanya va donar una lliçó de democràcia perquè podia haver 1 
bloquejat la voluntat del poble escocès que volia votar, però per sobre de les lleis hi ha la 2 
democràcia i la voluntat d’un poble, per això es va fer un referèndum i la gent d’Escòcia va 3 
poder votar lliurement sense coaccions de cap mena. 4 
A Escòcia també hi ha tractats constituents. L’any 1707 es varen unir Escòcia i la Gran 5 
Bretanya i el tractat d’unió deia que era pels segles dels segles, o sigui per sempre més, però 6 
això no ha impedit que en ple segle XXI  la veu del poble s’hagi d’escoltar i s’hagi de tenir 7 
present.   8 
El Parlament escocès fou restablert l’any 1997. Catalunya l’any 1714 va perdre els seus drets i 9 
la Generalitat va ser restituïda l’any 1977, un any abans que hi hagués la Constitució, per tant,  10 
la legalitat ha d’estar al servei del poble i no al revés.  11 
Votar és l’essència de la democràcia i amb aquesta moció no es reclama res més que això.  12 
Això no és una dèria d’un grup polític determinat, sinó que emana de la gent, atès que el 2010 13 
ja es va manifestar a favor de poder exercir la democràcia, llavors va venir la consulta d’Arenys 14 
i unes manifestacions que any rere any han congregat molta gent de forma pacífica i 15 
absolutament neta per poder-hi participar. 16 
El que avui demana Llagostera i prop de 800 municipis a hores d’ara ja ho han aprovat,  és que 17 
la gent pugui votar, però tant la que votarà sí com la que votarà no, perquè al final la 18 
democràcia és el respecte a l’opinió de la gent. 19 
L’any 1950 als Estats Units els negres havien de cedir els seients dels autobusos als blancs, 20 
però hi va haver una senyora que s’hi va negar. La segregació racial estava perfectament 21 
recollida  en la legalitat d’aquest país. Avui és impensable que en algun país s’hagi de cedir un 22 
seient ocupat per un blanc a un negre, pel fet de tenir un color de pell diferent i aquest fet era 23 
completament legal.  24 
Al final, amb aquesta moció no es reclama res més que el que demana la gent del carrer,  que 25 
és poder votar lliurement, sense obligar ningú a decantar-se cap a una banda o cap a l’altra  i,  26 
com la Rosa Parks,  també estem decidits a no aixecar-nos del seient fins que la democràcia 27 
doni el dret a poder decidir lliurement el seu futur, per tant el vot serà favorable.  28 
 29 
S’aprova per unanimitat amb votació a mà alçada.  30 
 31 
El Sr. alcalde afegeix que el proper dia 4 d’octubre tots els ajuntaments de Catalunya que 32 
hagin aprovat aquesta moció entregaran l’acord en ma al President de la Generalitat.  33 
  34 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i mig de nou del vespre,  s’aixeca la sessió 35 
de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho 36 
certifico. 37 


