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ACTA DE PLE DE 22 DE SETEMBRE DE 2014 
 

A Gironella, quan són les 20:30 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió extraordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a 
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Alfons Ballús Cots 
Roger Ballús Núñez 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
 
01.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE 
NOVEMBRE DE 2014. 
 
 
 
01.- MOCIÓ 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.  
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat  
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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. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 

ACORDS  
1r.- 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 Gironella amb la 
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per 
fer-la possible, fent una crida a la participació. 
 
2n.- 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. 
 
3r.- 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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4t.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. Joan Torra diu que, malgrat estar d’acord que el poble català té el dret de 
poder decidir cap on vol anar, s’imposen unes reflexions a l’hora d’aprovar un 
tema com aquest. Creu que estem davant d’un tema seriós (més del que molts 
es pensen) i cal reflexionar respecte les conseqüències de les nostres accions 
en un moment en que el pols entre el Govern Central i la Generalitat, crec, que 
pujarà fins a tons mai vistos ni imaginats. Alguns, crec, que volen convertir els 
Ajuntaments en una força de xoc, sense importar els resultats d’una acció que 
crec que com a mínim és temerària. Es diu amb el sentit de que no hi ha la 
necessitat de pressionar als Ajuntaments a prendre un acord que diu que 
aquesta llei dóna cobertura a la consulta. Pensa que es pot fer la consulta 
igualment, però no hi ha necessitat de que els Ajuntaments hagin de referendar 
aquesta Llei. Es diu això perquè aquesta moció, que l’ha redactat l’AMI i l’ACM, 
quan parla en el punt 1r. I 2n., és quan fa més menció de que l’Ajuntament ha 
de posar tots els mitjans (validant la llei). Creu que, avlar una llei de consultes 
catalana no referendària i permetre que aquesta llei serveixi per un referèndum, 
és contrari a l’esperit de la consulta. D’altra banda, creu que cal tenir en compte 
que és molt diferent posicionar-se des de la ciutadania que posicionar-se des 
d’un càrrec públic. Les responsabilitats són molt diferents, i si el Govern Central 
emprèn actuacions judicials, aquestes aniran contra els Ajuntaments i sobretot 
contra les persones que han votat aquests acords (NO contra la ciutadania). La 
responsabilitat d’impulsar una llei que no va pel camí que nosaltres voldríem fa 
que tothom qui hi voti a favor es posicioni il·legalment. Això vol dir que si es va 
al Jutjat els costos els pagaran aquestes persones (ni l’Ajuntament, ni la 
Generalitat, ni la Diputació). Aleshores si aquí hi hagués un dictamen de 
Secretaria que digués que aquesta Llei permet fer la consulta i prendre les 
decisions per les quals votarem, jo hi votaré a favor. Si la Secretària pot donar 
fe de que aquesta Llei ens empara, el meu vot serà favorable. Si no hi ha 
aquest dictamen o verbalment consta en acta, jo personalment m’abstindré. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que quasi ja s’ha dit tot del poder anar a votar el 9N. Però 
el que troba més estrany que una cosa que està reconeguda als tractats 
internacionals i aquí a Espanya ens vulguin privar d’anar a votar, sembla que 
sigui una cosa que no es pugui fer. És una cosa que s’ha triat entre tots i es vol 
anar a votar per poder triar el nostre futur. Diu que tenen por de que surti que si 
i es trenqui Espanya. Però no es tracta de trencar Espanya, sinó de millorar la 
situació política de Catalunya. Només fan que retallar i un exemple són els 
viatges de l’IMSERSO. Quan envien les propagandes de viatjar, a Catalunya 
només envien 4-5 llocs i a Espanya tots els llocs. Després van passant les 
coses que queden a Catalunya. Això és una manera de retallar 
diplomàticament. Respecte a les lleis, no vull opinar, però entenc que si la  
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ciutadania vol anar a votar i és un país democràtic, ha de poder votar. Si els 
polítics avancen les eleccions, no ho demanen a la ciutadania. Si això es pot 
fer, també la votació del 9N. Respecte a les manifestacions del Sr. Joan Torra, 
entén que és una cosa delicada. Si es decideix fer una cosa i llavors has de 
pagar amb les conseqüències, ho troba una bestiesa. Creu que no és el que 
ens mereixem. El que volem, simplement, és una cosa molt fàcil, “decidir el 
nostre futur”. I creu que hi tenim tot el dret.  
 
El Sr. David Font diu que el Grup de CIU, creu que no es pot deixar de perdre 
l’oportunitat que brinda aquesta llei amb ampar legal segons el Consell de 
Garanties Estatutàries i dintre dels paràmetres legals segons diuen els experts 
en la Constitució. Amb ella hi ha l’oportunitat de que el poble català expressi el 
seu futur lliurement en el seu vot el 9N, una vegada el president convoqui la 
consulta. Creu que des de l’Ajuntament de Gironella, del qual tinc l’honor de 
presidir, tal i com es va expressar la presidenta del Govern català quan ens va 
demanar la predisposició per part de l’Ajuntament de col.laborar en aquesta 
consulta, es col.laborarà en tot allò que sigui necessari perquè es tiri endavant 
aquesta consulta. Diu que personalment no té cap por o temor de que estigui 
cometent cap il·legalitat. S’està donant suport a una moció que no és cap altre 
cosa que una declaració política a través de la qual, com a ciutadà i electe, 
manifesta el seu posicionament davant una consulta que convocarà el 
president de la Generalitat, el qual serà, si és el cas, el que n’haurà d’assumir 
les conseqüències. En tot cas nosaltres el que farem serà col.laborar en una 
consulta dictaminada per qui té el poder de fer-ho. Per tant si el Govern 
espanyol creu que estem cometent una il.legalitat i vol iniciar el tràmit judicial 
que cregui oportú a més de 9.000 electes, ho pot fer, com ja ho ha fet també a 
l’Ajuntament de Gironella per la moció de la sobirania fiscal, perdent el pleit. 
Per tant, pensem que aquesta moció és una declaració d’intencions en un 
moment excepcional que viu el país i ho va viure el divendres amb l’aprovació 
de la Llei. Des de llavors molts Ajuntaments es sumaran en aquesta  moció i en 
aquesta crida a formar part de col.laborar en aquesta consulta, i per tant també 
manifesto que el meu vot serà a favor de la moció, i un cop signat el Decret de 
Convocatòria, posar-me a disposició del President per celebrar aquesta 
consulta. 
 
El Sr. Joan Torra envers les manifestacions del Sr. David Font creu que ha 
“tirat cap a casa” i que tot és qüestió d’interpretacions. Opina que mai els acord 
del Ple són declaracions d’intencions. Són acords i aquests estan referendant i 
estan dient que aquesta llei és vàlida. No vol entrar en aquest tema d’identitat. 
Reitera que s’està d’acord en que es faci la consulta, però està en total 
desacord de la manera en que s’ha portat tot el procés per part dels nostres 
Governants. Entén que ens han portat a un carreró complicat. Celebrarà que 
surtin les urnes al carrer però diu que personalment no s’ha de comprometre 
validant una llei que, en la seva opinió, està mal feta, i només l’ha aprovat el 
Parlament per fer-la servir per una altre cosa, i en definitiva per cobrir-se el  
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President Mas (ja que hagués pogut convocar la consulta i esperar si hi ha 
algun gest per part de l’Estat). Li hagués agradat que aquesta moció hagués 
tingut un altre caire: legal, acordada i que tothom pogués votar amb més 
tranquil·litat. D’alguna manera s’haguessin pogut prendre uns acords amb un 
fons més legal, perquè suposo que el dictamen legal no hi és. 
 
Li contesta la Sra. Montserrat Morera que no és preceptiu ni obligatori perquè el 
que es porta al Ple és una declaració política d’una llei que ha aprovat el 
Parlament de Catalunya. 
 
Finalment diu el Sr. Joan Torra que no s’interpretin les seves manifestacions 
com un desig a que ens acusin de prevaricació, etc.... 
 
Envers el dictamen que esmenta el Sr. Joan Torra, el Sr. David Font diu que en 
els 7 anys que està d’electe mai hi ha hagut un dictamen en una moció de les 
moltes que s’han aprovat. Tampoc amb els anys que el Sr. Joan Torra és 
electe. Recorda que els informes són per aquells punts que no són 
posicionaments ni voluntats polítiques, sinó un altre tipus d’acord. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
2 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 20:55 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 


