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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  9 / 2014
Caràcter: Extraordinari 
Data:  22 de setembre de 2014
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Montserrat Grau i Giner, regidora
Roser Guiteras López, regidora
Jaume Mauri Sala, regidor

Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Sara Marcé Adrián, regidora
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

Joan Vendrell Martí, regidor
Susana Vila Rios, regidora
M. Àngels Pou Garcia, regidora 

Xavier Ortega Guillén, regidor

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

No assistents
Isidre Pineda Moncusí, regidor
Montserrat Coll Mañosa, regidora
Montserrat Romano Bosch, regidora

Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral.
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Ordre del dia

Únic. Moció de 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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  bona  nit  a  tothom,  iniciem aquest  ple  extraordinari,  abans  de  res  vull
excusar  l'absència de la regidora del  PSC, Montserrat  Coll,  i  el  regidor  per
Esquerra Republicana, Isidre Pineda, que ja prèviament ens havien avisat que
no podien assistir per motius personals, i constatar l'absència de la regidora del
Partit Popular.
Bé, aquest és un ple extraordinari amb un ordre del dia que consta d'un únic
punt.” 

ÚNIC.  MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSULTA  SOBRE  EL  FUTUR  POLÍTIC  DE  CATALUNYA  DEL  9  DE
NOVEMBRE DE 2014.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Com sempre que es  tracta  de mocions intervindrem els  grups de major  a
menor representació, i començaré jo en nom d'Esquerra Republicana.

Estem en els moments decisius de la lluita del Poble Català per la Llibertat, una
lluita que no ve d'ahir, que no ve de la setmana passada, que ve de molt enrere
com estem recordant, l'any de la commemoració del Tricentenari, però que com
mai,  és  una lluita  que  s'aplega,  que  reuneix  forces  a  l'entorn  del  concepte
Democràcia i de l'acció de votar.
Votar, practicar la Democràcia, exercir els nostres drets democràtics és el que
vol la majoria social del nostre país, és el que vol la majoria política al nostre
Parlament. La llei de Consultes es va aprovar divendres per 106 vots a favor i
28 en contra. Són proporcions que parlen per sí soles.
I també és el que volen la majoria d'ajuntaments del nostre país. 
Avui en aquests moments, simultàniament uns tres-cents ajuntaments estem
aprovant aquesta moció i estem donant suport total i explícit a la consulta del 9
de novembre, que és el mateix que dir que estem donant suport total i explícit a
la Democràcia. 

2



Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

Per tant  tenim una triple  majoria,  si  amb una triple majoria tan àmplia com
aquesta no som capaços de votar el 9 de novembre, és que la Democràcia
espanyola té un problema molt gros, un problema que queda molt més fàcil
d'identificar després del que va passar el 18 de setembre a Escòcia i després
del comportament abans, durant i  després del referèndum Escocès, tant del
propi  govern  Escocès  com del  govern  Britànic.  La  comparació  entre  David
Cameron i  Mariano Rajoy deixa al  president  del  govern espanyol  amb molt
mala posició als ulls del món. Perquè Escòcia a demostrat que els problemes
de democràcia es resolen a les urnes amb més democràcia, donant la veu i el
vot a la gent. 
I  costa  molt  d'entendre  que  aquí  ens  diguin  que  votar  sobre  determinades
coses és il·legal.
A més a més aquest  és un país,  el  nostre país.  És un país que estima la
democràcia i que l'entén. Sense anar més lluny avui, aquesta tarda ha sortit
una  nova  enquesta  que  diu  que  pràcticament  el  90% dels  Catalans  estan
disposats a acceptar  el  resultat  del  9 de novembre,  sigui  quin sigui  aquest
resultat, bé, això és comportament democràtic, això és  fair play democràtic i
això  és  el  que  demanem  i  això  és  el  que  exigim  dels  governants  de  les
institucions i dels partits polítics de l'estat espanyol. Comportament democràtic
com el comportament democràtic que des de fa, com a mínim, dos anys està
demostrant el nostre poble, està demostrant Catalunya.
Nosaltres  amb aquesta  moció,  amb  les  moltes  mocions  que  ja  ha  aprovat
aquest ple en els darrers anys de suport al procés cap a la consulta, cap el
referèndum, no demanarem saltar-nos cap llei,  no ho posarem així  de fàcil.
Demanem que es respecti la nostra llei, demanem que es respecti la nostra
voluntat democràtica. És la nostra llei, són els nostres ajuntaments, és el nostre
Parlament  i  és  la  nostra  voluntat  i  ha  de  ser  acceptada  i  respectada  per
qualsevol que vulgui adjectivar-se com a mínimament demòcrata. No demanem
saltar-nos res, demanem que no ens assaltin a nosaltres.
La llei de Consultes aprovada, repeteixo, per 106 vots a favor i 28 en contra, és
una llei estatutària, és una llei constitucional, ho ha dit el Consell de Garanties
Estatutàries, però és una llei basada en dos principis que ningú hauria de poder
posar  en  dubte,  el  principi  democràtic  que  és  un  principi  reconegut
internacionalment i el dret a la participació ciutadana, perquè una consulta com
la que volem fer el 9 de novembre és un exercici de participació ciutadana i
aquest en democràcia és un dret cabdal. 
Per tant, la llei de Consultes és el nostre marc legal i és el marc legal que s'ha
adaptat a aquesta voluntat molt majoritària de la ciutadania de Catalunya de
voler,  de  poder  votar  sobre  el  nostre  futur  polític,  inclosa  l'opció  a  la
independència. Són les lleis que s'han d'adaptar a la voluntat de la majoria, no
és la voluntat de la majoria la que s'ha d'adaptar a les lleis. És una equació molt
fàcil, però sembla que en alguns llocs no l'acaben d'entendre.
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En aquesta moció, també ens comprometem, tal com ho vaig fer fa uns mesos
personalment  a  través  d'un  correu electrònic  enviat  a  la  Vicepresidenta  del
govern  de Catalunya.  Ens comprometem a col·laborar  en tot  allò  que sigui
necessari per aconseguir que el mandat democràtic del poble de Catalunya es
respecti i que es respectin les lleis Catalanes. Es a dir, farem tot el que sigui
necessari, tot el que sigui convenient perquè la ciutadania de Caldes el 9 de
novembre votem.
Avui  els  regidors,  els  membres del  govern  municipal  hem fet  una senyera,
portem  les  samarretes  de  “ara  és  l'hora”  recordem  la  gran  manifestació,
d'aquesta manera recordem la gran manifestació del darrer 11 de setembre.
També  volem  fer  un  agraïment  d'aquesta  manera  original  a  l'Assemblea
Nacional Catalana, a la seva capacitat de mobilització, d'organització i sobretot
de generar-nos il·lusió al nostre país. I també aprofitem l'ocasió per dir que tots
els membres del govern municipal ens farem voluntaris de la campanya “Ara és
l'hora” perquè tots volem anar a fer el  porta per porta per convèncer fins a
l'últim indecís.
També ens hem posat les samarretes i hem deixat de banda vestimentes una
mica  més  institucionals  perquè  tenim  molt  clar  que  això  és  un  moviment
popular,  és  un  moviment  social,  és  un  moviment  civil  i  avui  nosaltres,
representants escollits del poble de Caldes de Montbui ens volem fondre amb
aquest  moviment  i  volem explicitar  el  nostre compromís d'anar  tots  plegats,
grocs i  vermells,  vermells i  grocs, des d'un costat fins a l'altre de l'espectre
ideològic  que  donem suport  a  aquest  projecte  meravellós.  Volem explicitar
aquest compromís, no només amb la moció que aprovarem, sinó també amb
les samarretes que portem.
I voldria acabar la meva intervenció amb dues cites: la primera de Federico
Garcia Lorca, i la llegiré de la manera que la va escriure ell, en castellà, 
“Hay cosas encerradas dentro de los muros, que si salieran de pronto a la calle
y gritaran,  llenarian el  mundo” nosaltres estem trencant  murs,  hem sortit  al
carrer, hem cridat que votarem, ho hem fet sentir de dalt a baix del país amb la
Via Catalana, ho hem fet sentir als carrers de la nostra Capital el 2012  i amb la
“V” i estem tenint prou de ressò internacional, no sé si omplirem el món com
deia Federico Garcia Lorca, però sí que estem omplint les nostres il·lusions de
cara a un futur millor amb aquest crit de llibertat.
I la segona és de Emily Dickinson una poetessa Nord Americana del segle XIX
que deia: “Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem en peu” El
nostre país s'ha posat d'en peus per assolir un objectiu d'una alçada molt noble,
la Llibertat del nostre país i no pararem fins que puguem decidir amb plena
llibertat, si volem un futur amb un estat independent, o no.
Bé, passo la paraula al següent grup municipal, que és Convergència i Unió,
senyor Vendrell, si us plau.”
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Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Bona nit, volia llegir unes paraules, jo no tinc tanta eloqüència, perdoneu. 
La Nació Catalana amb la llengua i una forma de vida pròpia, d'obra social,
econòmic,  jurídic  i  polític,  té  dret  a  la  determinació  i  per  tant  a  la  seva
independència. Com qualsevol altra nació.
Aquest dret és principi fonamental dels Drets Humans i és recollit a la Carta de
les Nacions Unides.
El  Parlament  de  Catalunya  acaba  d'aprovar  per  una  majoria  àmplia  i
transversal,  com abans dèiem, forces parlamentàries de la llei  de consultes
populars no referendàries i  la participació ciutadana.  Després d'haver  donat
totes  les  passes  que  la  legislació  actual  determina,  aquesta  llei  ha  estat
elevada al Consell de Garanties Estatutàries i dóna empar legal a la consulta
sobre el futur polític a Catalunya.
El President de la Generalitat  de Catalunya,  el  Molt  Honorable senyor  Artur
Mas, convoca a la ciutadania de Catalunya a la consulta el dia 9 de novembre
de 2014, una consulta que tots hem demanat.
Les imatges que ens han deixat el Referèndum Escocès no poden deixar a
ningú indiferent, hauríem de reflexionar tots, també de l'immobilisme silenciós
del No sistemàtic. 
Però divendres passat varem tenir una prova, som com som gràcies a un gen
que la història ens ha posat hàbilment al nostre ADN.
Els Catalans pugnen per exercir aquest dret a decidir, som una nació que no
dorm en la nostàlgia del passat, sinó que vol viure l'anhel del futur.
Hi ha marge dins la Constitució i de l'Estatut per celebrar el 9N, n'hi havia per
fer  el  referèndum com ho vam demanar el  8  d'abril  al  Congrés,  i  n'hi  ha a
l'empar d'aquesta llei.
Una gran majoria de Catalans ha decidit que ha arribat l'hora de la Democràcia
i l'hora de la Llibertat i per això som i serem imparables, moltes gràcies.”  

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  moltes  gràcies,  ara  és  el  torn  del  Partit  dels  Socialistes,  senyor
Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tots. Primer vull excusar l'absència de la
meva companya Montserrat Coll, com deia el senyor alcalde, que no pot ser
amb nosaltres i volia traslladar-vos que si ella fos aquí el seu vot també seria
favorable a aquesta moció. 
I bé, tampoc repetiré gaire més del que ja m'ha precedit i el que el nostre grup
municipal també en altres mocions d'aquest mateix caire, nosaltres defensem
la  consulta  del  dia  9  de  novembre,  perquè  defensem  que  la  gent  pugui
expressar-se en llibertat i quina manera més emblemàtica de llibertat que les
urnes? I per això el nostre vot d'aquesta moció serà favorable, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, moltes gràcies, i per últim el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds,
Esquerra Unida i Alternativa, senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bona tarda, gràcies, bé el meu vot naturalment serà favorable i no reiteraré  tot
el que heu dit anteriorment, per tant m'adhereixo a les paraules institucionals
que  s'han  dit.  Sí  que  voldria  constatar  que  el  meu  vot  serà  favorable  i
representa al meu grup. És un vot que ve de lluny, és una idea que ve de lluny,
el  convenciment  ple  que  el  dret  d'autodeterminació  dels  pobles  és  un  dret
inalienable i, per tant, Catalunya, els Catalans el tenim i el volem exercir.
I per altra banda també dir que el 9 de novembre no s'acaba res, tant si votem
com si no votem, tant si votem i decidim una cosa, com si decidim una altra,  el
9 de novembre potser comença una nova etapa que és l'etapa que ha de ser
més fructífera pel nostre país i per la nostra gent.
I  decidint, decidint dia a dia, decidint les petites coses, farem que les grans
coses  com  les  que  volem  posar  en  qüestió  aviat,  es  puguin  prendre
seriosament. I ho farem, gràcies, no solament a nosaltres, els que estem a les
institucions, els que ens ha tocat, sobretot els que esteu al Parlament, us ha
tocat portar això endavant, sinó gràcies a la ciutadania. És la vostra voluntat la
que farà imparable la decisió del Poble de Catalunya, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, moltes gràcies, doncs ara un cop fetes les intervencions de tots, els
portaveus dels grups municipals, passem a la votació d'aquesta moció.”        

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [14 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
 
MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  D’ERC,  DE  CiU  I
D’ICV-EUiA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 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. 
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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. 
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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
Caldes  de  Montbui  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.
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L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 27 minuts, de la qual cosa, com  a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari gral.  Vist i plau
L’alcalde

Eduard Lluzar López de Briñas Jordi Solé i Ferrando
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