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ACTÀ DEL PLE DE L'AJtJNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 29 de setembre de 2014
Hora que comença: 09:05 hores
Hora que acaba: 09:50 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

PRESIDEIX

Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació

REGIDORS ÀSSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera Martín
Segon Tinent d'Alcalde: Josep fübas Maynou
Maria Antonieta Petit Jornet
José Manuel Rueda García
Oscar Bermi Boldú
Francisca Colonques Garrido
Francesc Alemany i Martínez
Susanna Pla i Capdevila
Joan Gallart Pedemonte
Maria Masaguer Taberner
Juan Andrés Osorio Piüeiro

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA

Ester Torrent Flores

ACTUA COM A SECRETARI

Sergi fübas Beltràn, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na
Roser Corbera Safont.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013 I DELS COMPTES DE LA GESTIÓ
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RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EXERCICI 2013.

2. INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS RESULTATS PENDENTS
D'APLICACIÓ 2013.

3. MOCIÓ PEL SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9
NOVEMBRE DE 2014 (ERC, CIU I ICV-EUA).

DESENVOLUPÀMENT DE LA SESSIÓ

DE
DE

Sr. Alcalde: Comencem la sessió extraordinària del Ple de l'AjuntaÏnent, pel dia 29 de
setembre de 2014, que hem fet per a les nou del matí. Tres punts que són urgents i que a
més són molt específics. En primer ?loc, ?L'aprovació, si s'escau, del compte general de
la corporació corresponent a l'exercici 2013 i dels comptes de la gestió recaptatòria
realitzada per l'organisme autònom local de gestió tributària de l'exercici 2013" i també
la "Incorporació a patrimoni dels resultats pendents d'aplicació 201 3", d'això teníem un
límit per a l'aprovació, el dia 30 de setembre, és a dir, demà, i aquesta és la raó de la
urgència i per la qual hem fet aquest Ple extraordinari. Després hi ha una moció que han
presentat diversos gmps locals que tarnbé precisava d'una certa urgència i a la qual
donarem pas després.

1. ÀPROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT À L'EXERCICI 2013I DELS COMPTES DE
LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L'ORGANISME
AUTÒNOM LOCAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIÀ DE L'EXERCICI 2013.

Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2013 i dels comptes de la gestió
recaptatòÏia realitzada per l'O.R.G.T. es van sotmetre a inforÏne de la Comissió Especial
de Comptes el dia 1 de juliol de 2014 la qual va emetre el seu inforÏne favorable en data
24 de juliol de 2014 i un altre ratificant aquest el 22 de setembre de 2014.

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària durant l'exercici 2013 corresponent a les liquidacions d'ingrés per
rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com les certificacions de descobert de tributs, i
preus públics per aquest Ajuntament de Palafolls.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen aÏnb
els fons transferits a l'AjuntaÏnent de Palafolls,

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Ilei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les i que impoÏta les
quantitats següents:

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013.
Rebuts. . . . . . . . . . . . . . . 12.663,36 
Liquidacions. . . . . . ... . 160.565,73 

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013
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Rebuts
Certificacions

.1 .220.242,27 
2.068.461,39 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts
compensacions a favor de l'ORGT, s'ha practicat correctarnent,

i

Exposat el Compte General de l'exercici 2013 i els comptes de la gestió recaptatòria
realitzada per l'ORGT de l'exercici 2013 al públic en el Butlleti Oficial de la Provincia
de l d'agost de 2014 i a la web de l'Ajuntarnent de Palafolls en la mateixa data pel
periode reglamentari així com els vuit dies més per foÏmular objeccions i observacions,
no se'n varen formular.

Atès que s'han complert totes les tamitacions legals que deteÏÏninen els articles 191 i
segttents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictaÏnen de la Comissió Especial de Comptes, de data 22 de setembre de 2014,
el Ple de l'Ajuntament, aÏnb el vot favorable dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María
Dolores Agüera Martín, Josep fübas Maynou, Maria Antonieta Petit Jornet, José
Manuel Rueda García i Juan Andrés Osorio Piüeiro i l'abstenció dels Srs. Oscar
BerÏnàn Boldú, Francisca Colonques Garrido, Francesc Alemany i MaÏtínez, Susanna
Pla i Capdevila, Joan GallaÏt Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà:

Primer.- Aprovar definitivaÏnent els estats i comptes anuals de l'AjuntaÏnent de
Palafolls coÏÏesponents a l'exercici 2013 i els de de la Gestió Recaptatòria realitzada per
l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària durant l'exercici 2013, corresponent a
les liquidacions d'ingres directe, així com les certificacions de descobert i tributs i preus
públics liquidats per l'Ajuntament aÏnb tots els docuÏnents que les integren.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la Corporació esdevinguts com a resultat de
l'exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que deterÏninen
els articles esmentats en la seva part expositiva.

Sr. fübas: Tal i com hem quedat fa uns segons en forÏnat reduït perquè ja ho hem parlat
bastant, el que aprovem són els comptes del 2013, de la comptabilitat tancada del 2013,
i els comptes de recaptació. En aquest sentit, només donar quatre dades; de comptes,
com a resultat pressupostari, tindríem un resultat pressupostari ajustat de 1.610.267,64
euros; després tindríem el romanent de tresoreria, deutors pendents de cobraÏnent de 8,7
milions, creditors pendents de pagaÏnent de 3,6, fons líquids de tresoreria o sigui els
diners en efectiu que hi havien a tresoreria el dia 31 de desembre 1 .474.287 euros. I un
cop a aquest romanent de tresoreria total se li descompten els saldos de dubtós
cobraÏnent i el que està afectat per quotes o pel que sigui, doncs, quedaria un romanent
de tresoreria positiu per despeses generals de 271.054,51 euros. En quan als comptes de
recaptació, només dic els saldos; pendent de cobrament en període de voluntària a 31 de
desembre de 2013 12.563,36 euros, liquidacions 160.565,73 i pendent de cobrament en
període d'executiva com a rebuts 1.220.242 euros i com a certificacions 2.068.461
euros. Per tant, en aquest sentit, el que es demana primer és aprovar definitivaÏnent els
estats de comptes de l'Ajuntament de Palafolls de l'exercici 2013 i els de la gestió de
recaptació realitzats per l'Organisme Autònom de Gestió Local Tributària també durant
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el 2013 corresponent a les liquidacions d'ingrés directe, així com les ceÏtificacions de
descobert de tributs, preus públics, liquidacions a l'AjuntaÏnent, tots els documents que
les integren. I segon, rendir els comptes de la Corporació esdevinguts com a resultat de
l'exercici econòmic a la Sindicatura de Comptes d'acord aÏnb el que estableix la Llei
tal, tal, tal. En principi, com ja vaÏn parlar-ho en la Comissió de la setmana passada us
dic el resiun, si voleu que aÏnpliï alguna dada doncs no tinc cap mena de... ràtios, dades
d'endeutament, etc, etc. El ràtio del deute públic a l'AjuntaÏnent de Palafolls és de
34,15% a 31 de desembre de 2013.

Sr. Alemany: Bon dia a tothom. Hi havia una sèrie de dubtes que vam plantejar taÏnbé
en la Comissió al voltant, inicialment, als comptes de recaptació, de l'Organisme, que
eren vinculats al fet de la..., era el tema de la voluntària i executiva, si no recordo
malaÏnent, referent al percentatge de recaptació tant a la voluntària com a l'executiva.
Comentàvem que en la voluntària ens manteníem amb un percentatge al voltant del 70 i
escaig, no? 75, que millorava una miqueta els resultats del 2012 però que seguia estant
per una franja més aviat baixa i..., sobretot, en l'àÏnbit de les liquidacions, però bé, com
que això és una cosa que està viva, entenc que quan es taínqui el 2014... Però, sobretot sí
que era una miqueta... cridava l'atenció el 14% que donava a l'executiva i plantejàvem
aquest dubte sobre la raó per la qual estàvem en aquest percentatge tan baix; si era
perquè s'acabava de posar a cobrament o perquè hi havia algun element que
distorsionava tot plegat.

Sr. Ribas: Bé, vam fer la consulta, tenim respostes, no totes, i encara aquestes respostes
ens generaran més preguntes. En aquest sentit, hi havia el tema de la voluntària que vam
mirar és el 85şA, vull dir que és estable en quan al 2012, al 2013 ha estat el mateix
percentatge. Venim del 2010 que era un 88%, si no recordo malament. I el que són
liquidacions estem al 73%, que és el que has dit tu, el tema de liquidacions s'hauria de
veure com evoluciona, venim del 66% o sigui que el tema de les liquidacions comparat
amb el 2012 s'ha recaptat més aÏnb voluntària i, sí que és cert, que el percentatge
d'executiva és el l 6% que és el mateix que hi havia fa dos anys. Aquí hi ha vàries coses
en quan a... si mirem l'evolució dels padrons, en l'apartat de voluntària hem passat en
els últims quatre anys de quatre milions dos-cents a cinc milions, o sigui el 85% de cinc
milions és més que el 90% de quatre milions, hi ha més voluÏn a gestionar i ha fet que
aquest 85 es mantingui aquí en aquests nivells. Considerem, aÏnb la informació que hem
recaptat que no són..., a veure podrien ser..., hi ha tipus d'impostos que el 85, doncs,
està molt bé i hi ha d'altres en els que ja no està tan bé, però, vull dir que els considerem
raonables. En quan a liquidacions sí que hi ha una tendència a la baixa en voluÏn d'euros
en aquest sentit, per això també ha pujat una mica, del seixanta i pico ha pujat al
setanta-tres, és el cas invers. Hem passat de tenir dos milions i mig en liquidacions l'any
2010 a un milió vint mil en el 2013. I en el cas d'executiva, sí que és cert que aquest és
un dels que... lògicaÏnent en època de crisi, per dos raons, un tema la crisi i l'altre tema
tot el tema urbanístic i afürades que hem tingut. Des de l'AjuntaÏnent s'ha decidit aturar
alguns cobraÏnents que estaven allà, estan latents, estan aturats; fins el moment que es
moguin fa que aquesta xifra que està a tres milions vuit-cents mil euros estigui aÏnb
bona part aquest percentatge del 16% que diu és per dos raons; una, per la crisi, hi ha
més gent que té més diners a executiva; dos, perquè hi ha projectes bàsicaÏnent
d'inversió o de quotes, o de contribucions que estan latents i estan aturats i fa que... com
a voluÏn total hi són però com a gestió no s'estan gestionant en aquest sentit. De totes
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maneres hem demanat una miqueta més d'inforÏnació que et passarem quan la tinguem
tota.

Sr. Alemany: Ho dic perquè d'això se'n pot derivar, òbviament, dos aspectes; un, si
aquest volum que està en gestió no és molt o és menys important que els impagarnents,
el que posa sobre la taula és un altre tipus de problemàtica, una situació que podria
afectar a un percentatge determinat de la població i aÏnb poques perspectives d'arreglar-
se, en tant que, seguraÏnent, no s'executarà del tot, no implicarà un embargament, no
implicarà el que sigui, i això farà que a nivell de comptes de l'AjuntaÏnent s'hagi
d'aprovisionar o s'hagi de preveure que s'haurà d'aprovisionar encara més.

Sr. Ribas: Jo diria que no perquè..., bé una paÏt d'aquest. Hi ha una part que és dels
impostos normals, ordinaris i tot això, aquesta part s'està gestionant amb molta
delicadesa i s'estan estirant com un xiclet els terÏninis si fa falta en aquest sentit. I hi ha
l'altra paÏt que són coses que potser s'han passat quotes, que de moment l'obra no s'està
executant i que es queden latents. El problema vindria en el moment que executem
l'obra i que després no es cobri, aÏnb això sí que tindríem un problema greu. De totes
maneres quan hi hagi infoÏmació addicional te la passarem.

Sr. Alemany: L'altre aspecte que vam comentar a nivell d'ingressos era el tema de
l'ÏAE. El voluÏn de polígons que tenim i d'empreses que tenen una facturació superior
a un milió d'euros podria ser considerada com millorable, aquests set-cents i pico mil
euros. Com que això sabem que depèn directaÏnent de la Diputació, però, si
l'Ajuntarnent pot dir ?ei! mira'm això, no em mires això o...?

Sr. Ribas: Li vam demanar en el seu moment. En aquest sentit, l'ÍAE té el número
d'empreses que facturen més d'uín milió d'euros, que saps que estan a un milió i pico
ara, ja no és exacte la xifra d'un milió és una mica més, doncs, ha baixat. LògicaÏnent, la
crisi ha fet que en aquests moments, hem passat de cent vint-i-una al 2010 a cent dotze
al 2013. Tot i això, el càrrec de rebuts hem passat de sis-cents seixanta-cinc a set-cents
trenta-vuit, vull dir que hem baixat el número d'empreses un 8% i hem pujat un 10 o
12% l'ingrés, això vol dir que no hi ha hagut en aquest període grans canvis impositius.
Els canvis impositius que hi ha hagut de cobrar més no fan pujar aquesta xifra, el que
vol dir és que sí hi ha hagut noves declaracions o millores. Aquf ens expliquen tota la
sèrie de gestions que fan en general, que ja us ho passaré. Ells, a nivell provincial,
Diputació fa una sèrie d'inspeccions aleatòries i que aquestes inspeccions aleatòries
explica en el cas de Palafolls que em sembla que aquest any, pel 2013, en aquest cas, ha
estat d'un 10%. Un lO% de les empreses han rebut notificacions per en algun cas
inspeccions fisiques i en algun cas sol-licitud de docuÏnentació a presentar per poder
comprovar que s'està gestionant bé. TaÏnbé hi ha un tema d'exempcions no nostra sinó
d'hisenda ja. O sigui, ara una empresa que es mogui, trasllada una activitat d'un ?loc a
un altre, té dos anys em sembla que és que no ha de pagar aquest impost. Hi ha una sèrie
de coses que fan que tot això és així. Però, bé, evidentment si teniu indicis d'algun cas
que hi hagi males pràctiques doncs que es denunciïn a Diputació. De totes maneres quan
tinguem l'inforrne definitiu te la passarem.

Sr. Alemany: Hi havien també alguns aspectes que a nivell tècnic, doncs, com sempre
des d'Ïntervenció ens els han solventat, no hi ha hagut problema, igual que des de la
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regidoria, per tant, ja no cal comentar-los en el Ple. Sí que va haver una altre tema que
vaÏn posar sobre la taula en la Comissió referent a les subvencions a les entitats, ho
recordeu? Es presentava un docuÏnent en el qual només indicàveu aquelles xifres de
subvenció directe i, tenint en compte aquestes xifres de subvenció directe la xifra total
era inferior a l' 1% del pressupost ordinari i, tenint en compte que estàvem parlant d'uns
aspectes més impoÏtants a nivell de poble i el que fa la vida social, el que estmctura la
vida social que són les entitats, doncs, aquests seixanta-cinc mil tres-cents euros
estimàvem que eren pocs. I ens comentàveu en la Comissió que aquí hi mancaven altres
xifres que taÏnbé vindrien a suÏnar-se i que no quedaven recollides en aquest... I
demanàvem si era possible tenir...

Sr. Ribas: Sí. Vam parlar mnb els regidors divendres, tots els diferents regidors de
l'àrea. Tal com vaÏn par}ar en la Comissió, quan fem un pressupost, com diu la paraula
?Pressupost? pressuposes, poses una xifra similar o superior o el que sigui en funció del
que es parla de l'any anterior. En aquest cas, sabeu que el tema de subvencions a entitats
a nivell legal ha canviat bastant en els últims anys i que se'ls hi apliquen els mateixos
criteris, similars criteris, que apliquen a una entitat com nosaltres; has de sol-licitar-ho,
se t'ha d'atorgar, has de poder-ho justificar, tot legal, en aquests moments, i hi ha
alguna cosa a l'ordenança que tenim, hi ha unes propostes de modificació que taÏnbé us
ho vaig comentar en la Comissió, doncs, que fan difïcil a algunes entitats que inclús
puguin complir aquests aspectes, aspectes legals per poder tenir dret a aquestes
subvencions. Bàsicament, aquí, el que fem en els comptes és, tal i com vaig dir l'altre
dia, com que volem que les entitats no les perdin les dotem perquè quedin pel
pressupost següent. En el pressupost tancat posem com a pendent de pagament.
BàsicaÏnent, vàries d'aquestes subvencions o els imports d'aquestes subvencions eren
degut a la manca de docurnentació per a la justificació o casos concrets que vaÏn parlar
en la Comissió, algun exemple que no diré aquf, en el sentit que pel que sigui doncs
aquesta entitat no ha presentat els comptes i els presenta més tard, però els té aquí dintre
i estan guardats. Per altra banda, vam dir que degut a aquestes dificultats que hi ha,
doncs, que qualsevol moviment popular o entitat o qui fa una activitat en benefici de la
població, pel fet de no tenir estatuts o no estar donat d'alta no pot gaudir legalment
d'aquesta subvenció. Doncs, el que s'està fent en molts de casos i és el que hem de
complementar és que si organitzen una festa, una activitat o algun acte doncs que
l'Ajuntament es fa càrrec de part del material i, evidentment, no va a la partida de
subvencions va a la partida de que poses les cadires o poses el no sé que o ?logues els
aparells de música o pagues la festa o pagues el que sigui i, per tant, això no va en
l'apaÏtat de subvencions que és estrictament els diners que donem a les entitats com
poden ser les diferents AMPAs, com poden ser les diferents entitats culturals i
esportives. S'ha demanat a tots que facin un resum d'aquestes coses que no estan dintre
d'aportació directe de subvencions i sí que són pel fet de que aquestes entitats aÏnb molt
bona voluntat hi posen les mans, la feina i tot, i les hores, però que legalment no estan
constitiÏïts i no poden gaudir d'una subvenció directa.

Sr. Alemany: I dos últims comentaris. Un era la docuÏnentació que se'ns adjunta
d'infoÏmes jurídics en l'àmbit d'urbanisme que queden penjant, pendents de la resolució
jurídica que s'esdevingui i que depèn del sentit de la resolució poden afectar més o
menys a la comptabilitat; això és una espècie d'espasa de Dàmocles que està aquí i que
ja veurem com acaba, i com que la justícia va tan ràpida doncs no sabem quan ben bé
-acabarà afectant-nos. I d'altra banda, indicar-los que, evidentment, es tracta del
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tancament d'uns comptes que fan referència a uns pressupostos que no són nostres, que
són seus i que, per tant, no compaÏtim alguns dels aspectes de prioritats que vostès estan
aplicant, però, sí que reconeixem allò que vaÏn comentar al principi de dir anem a
intentar reduir paulatinaÏnent el deute per tal de que encara que sigui internament, però
segurament externaÏnent des d'intervenció sabran que la fiscalització està sent molt
potent, doncs que els comptes vagin..., és a dir, que quan s'acabi el mandat siguin
millors que quan va començar i això se'ls ha de reconèixer, igual que en d'altres casos
no se'ls hi reconeix, com per exemple, tmnbé vostès adjunten els comptes de la
Fundació. Al principi del mandat es van comprometre a fer una sèrie de reunions
periòdiques i no n'hem tingut cap, per tant, es reconeix la tendència en positiu a nivell
comptable però, en aquest sentit, sí que hi ha una crida a l'atenció de què no n'hem fet i
la necessària transparència d'aquesta Fundació per diverses causes, doncs, aquí no hem
tingut accés a aquesta inforÏnació i aprofitem per pregunta'ls-hi.

Sr. fübas: Evidentment no hi ha problema en fer les reunions. De totes maneres, aquest
tema de la Fundació pensi que no hauria ni d'estar aquí. Val la pena que reconeguin que
posem uns comptes aquí dintre, en els comptes de l'AjuntaÏnent, com a annexes en el
sentit en què l'AjuntaÏnent participa en la Fundació però és una gestió totalment
independent de l'AjuntaÏnent i que tenen les seves auditories i tot. Nosaltres per
transparència en aquest sentit ja que l'AjuntaÏnent hi té participació els hi encolem tots
els comptes aquí perquè tinguin d'això. És veritat que vaÏn parlar de fer unes reunions i
tot això. A nivell de comptes taÏnbé dir que, com ha dit vostè, sí que és veritat això, hi
ha dos aspectes, un negatiu i un positiu en aquests comptes; el negatiu és la partida que
baixa més, la partida en la qual ens sentim més afectats és el de l'aportació de les
comunitats autònomes. En aquest sentit, en aquest 2013, la Generalitat venim de líquid
ingressat, no parlem del que ens deu, de líquid ingressat venim d'un milió cent al 2010 a
vuitanta-dos mil euros al 2013. Diputació ha compleÏt. L'Estat cada mes traspassa el
que li toca. La Generalitat en aquest sentit és la que ha estat més deficitària aquest any
2013. En l'aspecte positiu és com ha dit vostè el deute que s'ha reduït un 12% en el
total.

2. INCORPORACIÓ
D'APLICACIÓ 2013.

A PATRIMONI DELS RESULTATS PENDENTS

Vista la Situació del Patrimoni i Resultats segons Balanç de Situació de 31 de desembre
del 2.013.

Vist l'informe de la Interventora Accidental en el sentit que és competència del Ple
efectuar la incorporació al Patrimoni de qualsevol resultat pendent d'aplicació, i trobant
conforme els objectius del mateix.

Vist el dictaÏnen de la Comissió Especial de Comptes, de data 22 de setembre de 2014,
el Ple de l'AjuntaÏnent, aÏnb el vot favorable dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María
Dolores Agüera Martín, Josep fübas Maynou, Maria Antonieta Petit Jornet, José
Manuel Rueda García i Juan Andrés Osorio Piüeiro i l'abstenció dels Srs. Oscar
BerÏni Boldú, Francisca Colonques GaÏÏido, Francesc Alemany i Martínez, Susanna
Pla i Capdevila, Joan Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà:
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ler.- Aprovar la proposta d'incorporació al 360.795,45,-   produït en l'exercici indicat
mnb la finalitat de donar una imatge fidel de la seva realitat Patrimonial.

2on.- Els resultats pendents d'aplicació que s'acorden coÏÏesponen als ingressos i
despeses d'operacions corrents de l'exercici, resultats extraordinaris i Modificacions de
drets i Obligacions de pressupostos tancats del següent exercici :

a)Exercici2.Ol2 Benefici/Pèrdua 360.795,45

SuÏna Pèrdua
SuÏna Benefici 360.795,45

Total Resultats Pendents d'Aplicació 360.795,45

3er.- Que el Servei d'Ïntervenció procedeixi a efectuar totes les operacions comptables
necessàries per a dur a terÏne el contingut d'aquest acord.

Sr. fübas: Seguim amb el que procedeix després dels comptes. Com cada any, és
protocoHari, és incorporar a patrimoni tota la inversió feta durant, en aquest cas, el
2012. Sempre va així, liquidem els comptes del 2013 i incorporem a patrimoni allò del
2012. En aquest sentit tenim que s'incorpora a resultats pendents d'aplicació, la xifra
que incorporem a patrimoni és de tres-cents seixanta mil set-cents noranta-cinc i el
patrimoni total de l'Ajuntament passar a ser de vint-i-cinc milions nou-cents dotze cinc-
cents dinou aÏnb quaranta-tres. Hi ha alguna pregunta? No hi ha preguntes?

Sr, Alcalde: No.

3. MOCIÓ PEL SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE
NOVEMBRE DE 2014 (ERC, CIU IICV-EUA).

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en ?libertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s'eÏnmiralla en un cultura, una ?lengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d'història que s'estronquen ara fa 300 anys, aÏnb 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
cmel repressió, que va tenir una expressió especialment bmtal 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
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demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constifücional anul-lant part de l'articulat de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre ParlaÏnent i referendat pel poble
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multifüdinària de rebuig a l'actitud
del govern estatal l'any 2010. De ?lavors ençà n'han estat moltes més, aÏnb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país.
Vam omplir Barcelona el 2012, vaÏn 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 constmint 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'autodeterÏninació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar 1libeÏtats 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 ParlaÏnent 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 feÏÏna 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
iHusionant 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 ?luita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la cormpció.

La Nació Catalana, amb una ?lengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterÏninació, com qualsevol altra nació.
Aquest dret és un principi fonaÏnental dels Drets Humans i està recollit en la CaÏta de
les Nacions Unides així com taÏnbé al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

El ParlaÏnent de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i paÏticipació
ciutadana, després d'haver seguit totes les passes que la legislació actual deterÏnina.
Aquesta ?lei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estafütàries 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 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 ajuntaÏnents catalans de
forÏna reiterada.

Els ajuntaÏnents garantirem la 1libeÏtat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de foÏÏna
coordinada aÏnb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya.
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Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i
pacífica.

Vist el dictaÏnen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data
22 de setembre de 2014, el Ple de l'AjuntaÏnent, aÏnb el vot favorable dels Srs. Maria
Antonieta Petit Jornet, Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan
Gallart Pedemonte, Maria Massaguer Taberner i Juan Andrés Osorio Pifieiro, el vot en
contra dels Srs. Oscar BeÏÏnàn Boldú i Francisca Colonques Garrido i l'abstenció dels
Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera MaÏtín, Josep fübas Maynou i José
Manuel Rueda García, acordà:

1. Mostrar el supoÏt a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014,
per decidir Iliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets
democràtics i prendre el compromís de l'AjuntaÏnent de Palafolls aÏnb 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 supoÏt al president i al govern de la Generalitat, al ParlaÏnent 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 ParlaÏnent 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
Cataluínya i als gmps parlaÏnentaris. TaÏnbé a l'Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) qui
ho traÏnetran de foÏÏna 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.

Sr. Alcalde: Hi ha hagut una petició sobre que això ho avancéssim tot el que fos
possible, amb en Francesc ho vaÏn parlar la setmana passada. La qüestió una mica del
tema del divendres és que jo tenia un compromís des de feia molt de temps d'anar a
donar una conferència a Perpinyà i que es podia fer la moció sense mi, com el Ple,
?lavors els regidors van decidir que tampoc venia de dos dies i que era important que
l'Alcalde també estigués. O sigui que ho hem fet avui mateix. Moltes gràcies per
l'assistència i haver-vos eÏnmotllat a aquest horari. El que presenta la moció, Esquerra
Republicana pots...

Sr. Alemany: Es tracta d'una moció el text de la qual està consensuat a nivell de
ParlaÏnent i que s'ha presentat de forma homogènia arreu de Catalunya com vostès
sabran, per tant, diguéssim que el text és compaÏtit del tot. Es tracta, per fer un resum i
no ?legir-la tota sencera, d'una exposició d'una miqueta de fets que es remunten... de fet
es remunten tres-cents anys enrere inicialment, no? Però que sobretot posa el focus en
els darrers cinc, sis, set anys al voltant dels diversos intents de la Generalitat com a tal i
de la societat civil per incloure una sèrie canvis en la relació entre Catalunya i Espanya i
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resultat de la qual o resultat d'aquests intents fa que al final ens trobem en el que estem
a dia d'avui i que no comentaré perquè com que a cada moment en tenim accés pels
mitjans de comunicació doncs no cal taÏnpoc repetir. Com vàrem comentar ja en alguns
Plens anteriors, els pocs Plens que hem introdiÏït algun tipus de moció vinculada a
aquesta temàtica, hi ha un aspecte o hi ha un àÏnbit de legalitat que hi ha en discussió i
que en algun moment o altre els ajuntaÏnents hauran de decidir quin és el seu
posicionaÏnent. ÒbviaÏnent, des dels tr'es grups que presentem la moció el que fem és
convidar a implicar-se en aquest procés arnb la cobertura legal sense cap mena de dubte
que dóna tota la maquinària i el ParlaÏnent de Catalunya, per tant, intentant que això no
recaigui sobre les espatlles ni dels alcaldes ni de les diverses persones que hagin de
participar-hi. Es tracta d'una moció que bàsicaÏnent el que fa és mostrar el suport per tal
de que quedi la imatge evident de que es tracta d'un procés que no està dirigit
exclusivaÏnent o en direcció des de la Generalitat cap avall sinó des de la base cap
aÏnunt i, en aquest sentit, no té res més, entre cometes, perquè aixÒ seguraÏnent seria
discutible, que demostrar aquest suport d'una foÏÏna pública sense que en aquest sentit
hi hagi cap compromís a res més. Els compromisos que hagi de prendre l'AjuntaÏnent
de cara al 9 de novembre vindran després a partir de les peticions que pugui fer la
Generalitat, que seguraÏnent alguna ja n'ha fet al voltant de quin serà el nivell
d'implicació. -És important per això marcar la moció, no és un compromís de res sinó
una definició de quin és el paper i el posicionament de l'Ajuntarnent. Des del nostre
punt de vista hi ha potser un parell d'aspectes més que voldríem comentar i sobretot en
un municipi com Palafolls que moltes vegades de forÏna interna des d'Esquerra diem
que és una espècie de laboratori perquè moltes vegades els resultats que passen a
Palafolls són els que acaben traslladant-se directaÏnent en els resultats generals de
Catalunya. Per tant, des d'aquest sentit i, sobretot, taÏnbé des del fet de que la majoria
dels palafollencs i palafollenques tenen unes aÏÏels molts diverses, les generacions
anteriors venen d'àÏnbits molts diferents, territorials, doncs, es tracta d'un procés,
aquest, que és especialment sensible i especialment interessant que s'expliqui molt bé i
que en qualsevol cas el resultat, el que sigui, el que es pregonitza des d'aquí o d'altres
forÏnacions que lícitaÏnent defensen altres posicions, el resultat sempre es veurà abocat a
que entre tots convisquem igualment i, per tant, no tindria cap sentit cap procés que
deixés fora a ningú. Per tant, taÏnbé volíem fer especial esment en aquest sentit que tot
això encara que hi hagi gent que es pugui pensar que la deixa fora de tot plegat, al
contrari, no deixarà a fora a ningú i el país que en un futur haguem de tirar endavant i el
poble, i per això ho comentem, el poble que haguem de tirar endavant sempre serà de
foÏma conjunta perquè no pot ser d'una altra manera. I per últim comentar un altre
aspecte. Tot el resultat d'aquest procés sempre quedarà eÏnÏnarcat, des de el nostre punt
de vista i així ho defensem, aÏnb el que la gent vulgui, per tant, per això és tan important
donar l'oportunitat de poder votar. Sabem que a nivell jurídic hi ha discussions sobre
això, però creiem que les persones que es considerin demòcrates com a tal i, sobretot, a
les persones que no els hi agradaria un canvi de l'status quo i per tant no caldria votar
són les persones que han de fer l'esforç més impoÏtant des d'un punt de vista
democràtic i als qui els hi agrairem més que ens perÏnetin fer això. Des del nostre punt
de vista res més.

Sr. Gallart: És un docuÏnent consensuat, evidentment parlem de Catalunya. Pensem que
justarnent hauríem de poder fer un acte democràtic que és poder votar això. Jo crec que
vostè, Sr. Alcalde, si els seus regidors taÏnbé tenen ?libertat de vot i realment hi estan
d'acord doncs, evidentment, que cadascú farà el que cregui que ha de fer. En qualsevol
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cas, nosaltres és una mesura o és un medi de poder expressar el nostre punt de vista,
cadascú tindrà el seu i a partir d'aquf que cadascú voti el que cregui.

Sr. Osorio: Des del gmp d'ïniciativa i Esquerra Unida donem suport a aquesta moció,
com li ha donat el ParlaÏnent, perquè creiem que no hi ha acte més democràtic que el
poder votar i decidir el teu fiÏtur. Sobre la qüestió de la legalitat o il-legalitat encara està
per deteÏÏninar, ningú ha dit encara que aquesta consulta sigui iHegal, per la qual cosa
nosaltres volem votar i volem votar tenint clar que les opcions són diferents, cadascú
pot decidir el 9-N el futur d'aquest país però l'ha de decidir el poble. I des dels
ajuntaÏnents hem de donar suport perquè la forcen ells des d'abaix cap a dalt que és el
que dóna legitimitat als actes.

Sr. Rueda: Bon dia a tots, des del PSC sempre hem apostat i ho hem dit públicaÏnent per
la consulta a la ciutadania, per tant, sí que mostrem en part el nostre recolzaÏnent a tot el
que sigui l'expressió de la voluntat ciutadana. En el que no estem d'acord és ni aÏnb el
mètode, ni amb el tipus de pregunta, ni tampoc que recaigui el pes sobre aquesta
incertesa jurídica sobre els alcaldes o els ajuntaÏnents, ni tmnpoc sobre els propis
ciutadans. A data d'avui, no sabem si el 9 de novembre hi haurà consulta, no n'hi haurà
i, el més important de tot, no sabem les conseqüències jurídiques, ni les polítiques, ni les
socials. Per això, donem dins del gmp del PSC ?libertat de vot perquè en paÏt volem,
com hem dit, una consulta en la qual tothom pugui expressaÏ? la seva opció però que
realment hi hagi una seguretat jurídica i política posterior i, evidentment, que els
resultats siguin vinculants i que el prestigi de Catalunya a nivell internacional no es vegi
afectat.

Sr. BeÏmi: La anterior vez ya pasó una moción en la cual nosotros ya marcaÏnos
nuestro voto claro a la negativa de esta moción, sobre todo la última vez nos levantaÏnos
del Pleno porque creíamos que se estaba incumpliendo una legalidad. He estado
escuchando como el Secretario General del paÏtido socialista, Pedro Sànchez, diciendo
que era ilegal esta consulta que se estaba realizando y veo que el paÏtido socialista aquí,
en Cataluria, unos votan a favor, otros votan en contra y otros se abstienen. He
escuchado taÏnbién las palabras del Alcalde en un Pleno municipal que uno se tiene que
mo3ar, pero, según en qué temas hay que aclarar el punto porque sino se confunde a la
ciudadanía. En este caso, el partido socialista lo està haciendo a nivel de Catalufia sobre
todo, en la incerteza de que el partido socialista queda un poco diluido, que no se tiene
un criterio claro y, ahora escuchando al Sr. Rueda pues se hace entender que no, sí, pero
no, me parece, me parece de acuerdo pero no marca un criterio claro de lo que es el
partido socialista a la hora de. .., porque la palabra decidir a mí también me gustaría que
se pudiera consultar el tema de los impuestos, el tema de los recortes que se estàn
haciendo, en caÏnbio no tienen cabida en esta ley de consultas que se està haciendo y
que yo creo que es un fraude a la ciudadanía. En primer lugar, tenemos que denunciar el
uso partidista que se hace con el objetivo de apoyar una consulta que no tiene cabida
vigente en la legalidad democràtica. Catalufia nunca tuvo tanta competencia ni tanta
soberanía política como la actual. No se trata solo de un problema de democracia ya que
la democracia no se entiende sin el respeto a las leyes con que la propia democracia nos
dota. En democracia, con democracia las leyes se cambian, ni se desobedecen, ni se
ignoran. El derecho a la autodeterrninación, como se quiere en estos momentos, en el
derecho internacional es un derecho de los territorios colonizados y Catalufia ni es ni ha
sido nunca una colonia, sí ha sido y somos parte íntegra de Espm'ia. El aval del Consejo
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de Garantía Estatutaria lo ha sido solo con los votos de los consejeros propuestos por
Convergencia y Esquerra Republicana, ya que los del PSC, Iniciativa y el PP se
opusieron. Ahora bien, cuando el PSC y el PP preguntaÏnos por la constitucionalidad de
la pregunta que se pretende realizar no se contesta porque no cabe ni cabe en la
Constitución ni en el Estatut. Quiero decir que, claraÏnente, la consulta que se està
realizando y la que se està proponiendo en el Pleno municipal es totalmente ilegal y lo
único que se està realizando, el día 9 de noviembre, que se pueda realizar una
fmstración a nivel de los ciudadanos. Yo le pediría al gobierno del partido socialista
porque creo que es el paÏtido mayoritario aquí, en el Ayuntamiento, que claramente se
posicione en un criterio, en defender la unión de Espatïa, porque todos nos marcaÏnos el
1978 la Constitución y la Constifüción nos marca a todos el respeto a las leyes
constitucionales. Y con eso yo lo dejo así, encima de la mesa, no creo que tengaÏnos que
estar en temas que verdaderamente ya en el Congreso de los Diputados se està tratando
y lo estamos trasladando a la ciudadanía. Al respecto no tengo nada Ïnàs que decir.

Sr. Alcalde: Rèplica?

Sr. Alemany: Sí, molt breuÏnent perquè a més, no públicament, sinó que privadament ja
hem discutit aquest tema i no... però, sí que dos o tres consideracions. La primera és que
la consideració de legalitat o d'il-legalitat, igual de catedràtics es posicionen des d'un
punt de vista o es posicionen des d'un altre punt de vista, per tant, la interpretació de la
?lei no és fàcil, com a mínim no és fàcil i, evidentment, hi ha uns interessos tant per una
banda com per l'altra per poder-ho interpretar d'una manera deteÏminada però la
diferència, en aquest sentit, és que els interessos que nosaltres puguem defensar
defensen uns anhels d'una part molt important, no sabem quina part i per això volem
votar per saber quina part és aquesta la que proposa això. La segona consideració és que
aquest encorsetaÏnent que des del PP s'indica i que el PSC també ha posat sobre la taula
a nivell de legalitat, si cal que una lectura deterÏninada implica aquesta iHegalitat o
al-legalitat depèn de com es vegi, no? També cal, penso jo, que si hem de ser justos,
indicar que aquí hi ha moltes parts que són parts i jutges a la vegada. Per tant, no és un
joc net en aquest sentit. Igual de culpable és el Consell de Garanties Estatutàries en
aquest sentit, com podia ser el Tribunal Constitucional, que tots hem predefinit ja quin
serà el seu sentit de vot. El tercer tema, molt ràpidament, és el tema de la legalitat de la
Constitució vigent. Alguna vegada ho hem comentat aquí, aquesta que ha estat un eina
positiva per avançar, és una Constitució que es va redactar en unes condicions
determinades i no tenir-ho en compte és taÏnbé faltar a la veritat. Aquestes condicions
eren les que eren, soÏtint d'una dictadura, arnb urÏs militars aÏÏÏb molta potència encara i
molta capacitat de... i, per tant, no és just haver-nos de marcar un marc que està més que
superat en aquest sentit i no tenir-ho en compte. I per últim, un últim comentari. Això
no és una flor d'estiu, això ve d'un procés molt ?larg i l'últim, o el penúltim abans
d'aquest, és una petició en seu parlaÏnentaria al Congrés de Madrid de donar
transferència per poder fer tot el procediment d'una manera.... És a dir, s'han fet tots els
processos per tal de que ningú pogués tenir cap tipus de... i tot ha estat no, no, no, no,
no, per tant, home clar, es pot veure de dir no, no, és que no hi cab, bé ja, però es que si
es vol fer, si hi ha una part important, nosaltres considerem que majoritària però que no
ho sabem per això volem votar, que vol canviar les coses i la mateixa estmctura no t'ho
permet, tu demanes a l'estructura poder fer els canvis i taÏnpoc te'ls peÏÏneten, home...
en un moment o altre s'ha de fer algun tipus d'acció que pugui superar aquesta
dificultat. I en aquest sentit és important, allò que us comentava al principi, que com
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que aquest moviment ve de base i no ve de dalt, doncs, exposa a la gent de base. Tot i
això, s'intenta dotar d'un marc legal per tal de que aquesta exposició sigui mínima. Però
sap l'Alcalde que en un Ple anterior li vaÏn comentar que en algun moment o altre caldrà
posicionar-se, no? En algun moment o altre, i ?lavors només els fets futurs donaran la
raó o no, a priori ningú sap que pot passar. Tant de bo aquesta inseguretat la tinguem
clara i l'acabem definint abans del dia 9.

Sr. fübas: Totalment d'acord en què es facin les consultes que calguin i siguin
necessàries o vulgui fer la societat en aquest sentit, però jo només diré un aspecte molt
petit i que té a veure aÏnb els municipis, no parlaré de l'aspecte polític d'aquesta moció
perquè crec que se n'ha parlat suficient i tothom té el seu criteri. L'única cosa que veig
en aquesta moció és que els ajuntaÏnents prenen un compromís aÏnb la realització de la
mateixa, en facilitar tots els recursos, les eines i tot el que sigui necessari. A nivell d'on
estem, de petit poble i tot això i en cap moment parla de la legalitat vigent en aquest
punt. Si mireu el punt dos i punt tres sí que hi ha l'aspecte legal; en el punt dos parla
seguint la legalitat vigent quan parla del President de la Generalitat i en el punt tres
també ho parla, però, en aquest punt u no parla de la legalitat vigent en cap moment.
Aleshores, jo crec que si això es fa doncs s'ha de fer dintre de la legalitat vigent que hi
hagi en el moment, que no ho sabem. A dia d'avui és legal fer aquesta consulta? Si
votem avui podem anar a fer la consulta i és legal i sense cap problema i l'Ajuntament
pot cedir tots els espais i tot el que faci falta i no sabem que passarà d'aquí a uns dies.
Només era aquest aspecte que no té res a veure amb l'aspecte polític sinó amb l'aspecte
més material de l'Ajuntament.

Sr. Alcalde: Jo volia dir d'alguna manera quatre coses sobre el meu posicionaÏnent
personal. Jo també estic d'acord amb els meus companys que, tenint en compte com
estan les coses s'ha de votar, però que s'ha de votar aÏnb condicions legals tal i com el
President Mas ho ha anat repetint insistentment aquests dies. De totes maneres l'arribar
fins aquí em dóna una mica la impressió de que si això s'ha estirat fins a un cert ?loc
perquè no es faci ja comencem a estar acostuÏnats a aquests tipus de polítics, no? Anar a
fer algo per perdre o per no fer-ho i així guanyar. Vull recordar que en la forÏnació del
primer tripartit, aÏnb el President Maragall, Esquerra Republicana va insistir molt en què
era el moment de fer la reforÏna de l'Estafüt i el President, suposo que per les ganes que
tenia de ser president, després de tanta espera, va aprovar i va assumir aquest repte
sabent, suposo, ell, com molts de nosaltres, que això acabaria malaÏnent i acabaí?ia aÏnb
una sifüació que sembla que hi hagi a Catalunya, que intenta que cada vegada més que
es produeixin aquest tipus de situacions en les que Madrid ens diu que no. Se li
demanen coses que realment o no són el moment, com deia en Pujol, o són coses que no
es poder fer pel que sigui i resulta que aquest Estatut va ser retallat, la figura d'en
Maragall va quedar liquidada i vaÏn passar a una altra fase. Dintre d'aquestes fases
també he de dir que, de la mateixa manera com els documents moltes vegades no saps el
que diuen o diuen una mica de tot, com aquest que s'aprofita del dia d'avui que és legal
i demà potser no ho serà, doncs, potser podríem esperar al dia que això sigui legal o no i
votar-ho però són insistents en què fem les coses d'aquesta manera. Hi ha com una
mena d'utilització extraordinària de les metàfores, de les metonímies, de totes les
cargues lingüístiques perquè a la gent li costi una mica saber a on està, per exemple, jo
que em pensava que hi ha paraules que ja no s'utilitzarien ahir vaig tenir la paciència de
?legir-me ?El presència? en què hi havia les vuit claus per la independència. He de dir
que hi ha coses que em van sorprendre i em van agradar molt però em sembla que això
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seria el final de la monarquia que com vostès saben tots no sóc monàrquic i voldria que
això fos un país republicà però hi havia altres coses que, la veritat, tornàvem a l'espoli
fiscal, tornàvem al dret a decidir quan aquestes coses tenen uns altres noms. Penso que
aquesta utilització d'aquest tipus de paraules no fa bé a ningú perquè és confondre a la
gent. Dit això, crec que això s'ha de votar aÏnb tota la... bàsicaÏnent, taÏnbé per la gent
del sí perquè suposo que la gent del sí voldrà que si vota tingui una repercussió i això
pugui ser ensenyat a l'estranger i la gent que ha votat que no pugui anar-hi perquè si
s'absté la gent del no el partit tampoc es jugarà perquè si han de jugar onze contra dos,
això no és un partit ni és res i si l'àrbitre està comprat taÏnpoc, vull dir que estem parlant
que s'han de fer coses que puguin passar com precisaÏnent a Escòcia on tothom va
acceptar els resultats. A Escòcia, de totes marÏeres, tenien una avantatge sobre nosaltres
i és que ells ja tenen una ?liga de futbol pròpia amb la qual cosa a Catalunya és bastant
difícil pensar-la, això, i els arguÏnents d'en Vàzquez Montalbi de mentides en l'status
actual perquè una ?liga sense jugar el Madrid i el Barça no seria el mateix. Dit això,
podríem passar a votar. Una última cosa, penso que ho tindrem clar si com sembla el
President Mas convoca l'avançaÏnent de les eleccions i fa unes eleccions plebiscitàries i
ho tindrem clar quan sapiguem si Esquerra i Convergència van aÏnb un sol vot o van per
separat, aleshores, entendrem una mica quin és el futur d'aquesta història.

Sra. Petit: Com acaba de dir el Sr. fübas de moment aquesta convocatòria és legal i
penso que en un país norÏnal no caldria donar suport a una convocatòria d'un President
que és legal. El que passa que aquí tenim la sabiduria de saber abans de que es presenti
un recurs que dirà aquest Tribunal Constitucional i això crec que diu molt en contra
d'aquest tribunal. De vegades parlem d'estalviar-nos recursos i potser aquests recursos
ens els podríem estalviar perquè si abans de presentar un recurs al Tribunal
Constitucional tothom presurneix del resultat d'aquest tribunal, doncs, diu molt en
contra d'aquest tribunal. Només per això jo avui votaré que sí.

Sr. Bermàn: Com ho sap que és legal o no és legal? Perquè vostè està dient que s'estan
pronunciant i saben que és iHegal. Com ho sap que aquest document és legal? El Sr.
Francesc acaba de dir que hi ha catedràtics que han dit que no és constitucional i hi ha
catedràtics que diuen que és constifücional. I ara vostè està dient una cosa que es
contradiu.

Sra. Petit: Si ho és o no ho és jo penso que ens ho ha de dir el Tribunal Constitucional i
això encara no ha passat. En el moment que el Tribunal Constitucional ho digui ho
sabrem.

Sr. BeÏÏÏàn: Llavors com ho sap que és legal o il-legal?

Sra. Petit: Doncs, perquè de moment no hi ha ningú que hagi dit el contrari. Avui és
legal.

Sr. BerÏnm: Jo considero que és il-legal. Aquí està el tema.

Sra. Petit: És igual. De totes maneres, el que consideri jo i el que consideri vostè penso
que no té cap importància.

Sr. BerÏni: Home, sí que té importància, cadascú té impoÏtància.
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Sra. Petit: No perquè som dues persones.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 09:50 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.
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V@lentí Agustí Bassa
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S. s Beltràn
SECRETARI
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