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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 19,00 hores del dia
22 de setembre de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR.
FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a
continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
Excusen la seva absència els Regidors:
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental M. Carme
Fuentes Poyatos, per absència justificada de la Secretària-Interventora
accidental de la Corporació, Teresa Carrasco Villa.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.1.1.- Moció presentada pels Grups Municipals d’ERC i CIU, de
suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
La secretària que subscriu, llegeix la Moció, següent:
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“MOCIO 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 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
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una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus
drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble
i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques
d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat
de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita,
sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre
social, econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com
qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets
Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i
transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes
que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de
Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític
de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a
la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una
consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els
ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració
de la consulta de forma coordinada amb el departament competent del
govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
Per tot això, els grups municipals d’ERC i CIU, proposen al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
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
Cardona 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
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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.”
Intervencions:
L’alcalde explica que la moció que s’ha llegit és molt explícita i és la mateixa
moció que es presenta a tots els municipis conjuntament, i acordat amb
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència de les que Cardona forma part.
L’Alcalde diu que s’està vivint un moment històric i tots els regidors i
regidores i l’alcalde s’han de sentir honrats de poder participar i que el poble
de Cardona sàpiga que tots els seus representants estan junts, al menys
majoritàriament, en aquest moment clau pel país, on s’està a punt de
construir una nova etapa. El que es fa en aquest Ple és donar suport a la Llei
de Consultes populars no referendàries i de participació ciutadana. Una llei
escrupolosament democràtica i constitucional a la que creu que difícilment
puguin trobar cap punt que sigui inconstitucional i, per tant, creu que s’està
donant suport a una llei que s’ajusta totalment a la normativa. A més, és una
llei per la qual es convocarà en les properes hores la consulta del 9 de
novembre i amb això es compleix el que és va dir des del primer moment: que
es convocaria una consulta per demanar l’opinió dels ciutadans en base a una
legalitat indiscutible com és la fonamentada en la llei de consultes. Per tant,
reitera que s’està en un marc legal i l’Ajuntament de Cardona, com no pot ser
d’una altra manera, ha de donar suport al President de la Generalitat, al
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya en aquesta iniciativa.
També vol emplaçar a la ciutadania de Cardona, a tots els vilatans i vilatanes,
a mobilitzar-se el 9 de novembre, a convèncer que s’ha de votar. I diu que
com a institució s’ha d’incentivar la votació, es voti el que es voti. El seu grup
defensa una posició política, però abans que res es defensa que es pugui votar
i això és el que es fa, emplaçar a tots a convèncer la ciutadania que s’ha d’anar
a votar per legitimar el procés. I insisteix en que el que s’està fent és una
qüestió de democràcia, que com es va dir no pot haver-hi democràcia sinó es
permet votar al poble. Així, tal i com va dir l’altre dia al Parlament una
diputada d’Iniciativa, si no es deixa votar al poble no estem en una
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democràcia sinó en un simulacre permanent. I creu que és veritat. No s’entén
el fet de que en el segle XXI es pugi negar a una comunitat a exercir el seu
dret a votar que, en definitiva, és el que s’està demanant i tampoc s’ha de
permetre obligar a ningú a viure contra la seva voluntat. Per això creu que la
millor manera de tirar endavant el tema de Catalunya és votant. I que si hi ha
una altra opció que es digui, però que no creu que n’hi hagi cap perquè pensa
que el més democràtic és votar.
En aquest sentit, emplaça als companys del PSC, perquè també els companys
i amics del grup socialista han col·laborat durant molts anys a construir
Catalunya i Cardona. Cardona és el que és, també, per la feina de molts
alcaldes socialistes, i molts d’ells també han vist que l’única manera de tirar
endavant el problema català és votant. Molts exconsellers han donat suport a
aquesta consulta democràtica per saber quin país volem ser. Per tant, creu
que cal emplaçar als companys del PSC, que és un partit que ha defensat des
de la transició les llibertats i que en els seus programes electorals de principis
de la democràcia defensava el dret de la autodeterminació, a sumar-se a
aquesta consulta i defensar la proposta que vulguin però votant, que en
definitiva es tracta d’això i és en el que consisteix la democràcia. Per tot el que
ha dit, insta als companys socialistes a sumar-se a aquesta convocatòria i a
donar suport al Parlament de Catalunya que majoritàriament va decidir
aprovar la llei.
- A continuació, l’alcalde dóna la paraula al Grup Municipal Socialista.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que agraeix la
invitació a tirar endavant la moció però, com ja saben, i aquest és un tema
que ja s’ha debatut altres vegades, la seva posició és clara. I per això vol
remarcar un seguit de punts i deixar quatre coses clares:
El PSC està a favor de que els catalans i catalanes decideixin però amb una
consultar legal i acordada.
S’està a favor de la Llei de Consultes Populars no referendàries, i amb això,
s’ha de tenir clar per a què serveix aquesta llei, cosa que no s’explica i creu
que s’hauria d’explicar. Dir consultes populars no referendàries a nivell de
Cardona seria fer una consulta de com volem pintar les façanes del Barri
Antic o com volem les persianes del carrer. No és una llei pròpia. Igual que
fer una pregunta com aquesta que ha d’anar via referèndum.
Sí que s’està d’acord en aprovar la Llei de consultes populars no referendàries
però que la pregunta que es vol fer, creuen que no és una pregunta d’aquest
tipus.
El PSC creu que per fer les coses bé s’ha d’estar dins la legalitat i mantenir-se
dins el marc democràtic de l’estat de dret, que és la principal obligació de les
institucions públiques i de tot govern,
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El PSC aposta sempre per la reforma constitucional i és partidari d’una
profunda reforma en aquest sentit que, entre d’altres coses, reconegui el
caràcter plurinacional d’Espanya, doti d’estructures federals, garanteixi el ple
desplegament del nostre autogovern, blindi les nostres competències en
matèria de llegua, educació i cultura, i faci possible un pacte fiscal que
asseguri el principi d’ordinalitat i la creació d’un Consorci Tributari presidit
per la Generalitat que gestioni tots els impostos suportats a Catalunya.
El Sr. Casas diu que creuen que aquests són els quatre eixos que s’han de
tenir clars. I per això, diu que tot seguit llegirà un manifest de la opinió del
seu grup que diu:










Creiem que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà
una sortida positiva de la situació actual: la superació del
desencaixament entre Catalunya i Espanya, el reconeixement de
Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
Tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi
institucional que travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i
el pacte com a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la
ciutadania.
Donem suport a la Llei de consultes populars no referendàries.
En una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha
aprovat no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest
motiu, cal saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà.
Són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per
aquesta raó, considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual
distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà.
Hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya
un Estat federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és
una nació de nacions.
Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim
l’oportunitat de reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de
construir un Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i honesta,
especialment amatent al benestar de tots i cadascun dels seus
ciutadans i ciutadanes.

- L’alcalde dóna les gràcies al Sr. Casas manifestant que evidentment respecta
la seva posició i dóna la paraula al Grup Municipal de CIU.
La Sra. Cloti Farràs, Portaveu del Grup Municipal del CIU, diu que abans
d’exposar la seva reflexió, vol explicar que el regidor del seu grup municipal
Sr. Francesc Villegas s’ha excusat especialment i que li acaba d’enviar un
missatge dient que li sap molt greu no poder ser en aquest Ple, i que encara
que el vot no es pot delegar, sí que voldria que constés en acta el seu total
suport a la moció i a l’acte que s’està fent avui.
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Dit això, la Sra. Farràs inicia la seva intervenció dient que no volia fer una
intervenció àmplia ja que la moció l’han presentat conjuntament amb el Grup
Municipal d’ERC ja és prou explicita. Però que quan es dirigia a la sessió
plenària li han vingut uns quants records i que ara una vegada escoltada la
intervenció del Grup Municipal Socialista li agradaria fer una reflexió al
respecte. Probablement, els companys del grup socialista i ella mateixa quan
anaven a l’Institut portaven uns adhesius a la carpeta que posava “majoria
d’edat i dret de vot als 18 anys”. Manifesta que no va poder votar la
Constitució perquè no tenia l’edat necessària i que quan diem que els joves no
van poder votar la Constitució, s’ha de tenir en compte que es parla dels joves
i adults una mica madurs, i que quan va poder votar a l’any 79, es va dir que
la majoria d’edat era als 18 anys i com que els acabava de fer li va fer molta
il·lusió perquè en aquell moment va poder pensar que podria decidir el seu
futur. Poc podia pensar que trenta-cinc anys després això ho coartés,
precisament, la Constitució, que se suposava que era el retorn a la
democràcia i a les llibertats.
Sí que és veritat que la llei que s’ha aprovat al Parlament és una Llei de
consultes populars no referendàries. I tant de bo que el Govern Central, que
tenia la potestat de fer-ho des de la Constitució, hagués donat i delegat el
poder a la Generalitat per a fer un referèndum com cal i que hi hagués
possibilitat que els catalans realment haguéssim pogut decidir el nostre futur.
Creu que no és un problema legal sinó que és un problema polític. Els països
s’han d’espavilar i la gent s’espavila i el que pensi el contrari s’equivoca. Ara
hi ha la llei de consultes, i si no pot ser un referèndum, caldrà fer la pregunta
que la fent vol que es faci. Una pregunta que s’ha decidit per una àmplia
majoria al Parlament i s’ha decidit amb representants del poble i escoltant a
la població de Catalunya. Fent la pregunta que es pot fer i la que la gent vol
que es faci es dona el dret de vot, el dret a decidir, al poble de Catalunya sobre
el seu futur avui. I si no ens deixen fer la consulta, es farà demà o demà
passat perquè el poble de Catalunya no deixarà de demanar-ho.
Com a representants de la ciutadania estem aquí pel vot i per tant es té
l’obligació ètica, moral i legal per deixar que la gent s’expressi i digui el que
vol fer, què vol ser i a on vol estar. I l’única manera de fer això és posar un
paper dins de l’urna, per fer-lo en pau i llibertat.
L’alcalde dóna les gràcies al Grup Municipal de CIU i li diu que comparteix
totalment totes les seves paraules. Que no afegirà res més ja que totes les
posicions estan clares, per tant, cal passar a la votació.
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Votació:
La Presidència sotmet la Moció a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (5) i del Grup Municipal de CIU (4) i 2 abstencions del
Grup Municipal del PSC.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les dinou hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com
a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

