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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DEL PLE 

DE  DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014 
NÚM. PLE2014/10 

 
Identificació sessió 
 
Caràcter: extraordinària amb urgència  
Data: 22 de setembre de 2014  
Horari: 21:00 h. a 21:30 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
Sr. Robert Garcia Gil (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Isaac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 22 de 
setembre de 2014, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 10 
del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària amb urgència, els senyors i 
senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen.  
 
Ordre del dia 

 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
2. MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
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PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’Alcaldia considera que la convocatòria extraordinària i urgent ve motivada per la 
petició per part de l’Assemblea Nacional Catalana i l’ACM davant la imminent 
convocatòria de la consulta, de realitzar un ple extraordinari per recolzar la moció de 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Sr. Martín pren la paraula per expressar la seva disconformitat amb la ratificació de la 
urgència de la convocatòria en considerar que no està motivada ni justificada. Sens 
perjudici que més tard desenvoluparà el fons de l’assumpte, considera que no té sentit 
que siguin les Associacions teòricament independentistes les que marquin l’agenda de 
l’Alcaldessa 
 
 
La ratificació de la convocatòria extraordinària i urgent és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents amb el vot en contra del regidor del PP, Sr. Martín. 
 
 
SEGON.- 2. 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 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. 
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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.  
 
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. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER.- 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 Sant Pol de Mar amb la 
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la 
possible, fent una crida a la participació. 
 
SEGON. 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 
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Catalunya el 19 de setembre de 2014, ja que respon a la voluntat majoritària del poble 
català i dels seus representants. 
 
TERCER. 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 
 
Sr. Parada, portaveu del grup municipal, Junts per Sant Pol, intervé per manifestar 
que, com és sabut, Junts per Sant Pol dóna sempre llibertat de vot als seus regidors 
per a votar els punts de ordre del dia referits a temes supramunicipals; això no obstant 
en aquest tema tots estan d’acord en recolzar la moció. Avança el vot favorable del 
seu grup. 
 
Sr. Puig, portaveu d’ICV. Com és conegut, la formació d’ICV forma part del col.lectiu 
del dret a decidir i ha acompanyat tot aquest procés;  amb la il.lusió del que consideren 
pot ser un nou procés constituent, avancen el seu vot favorable. 
 
Sr. Font, d’ERC, avança el seu vot favorable a la moció i expressa la seva satisfacció 
de que en el nostre municipi s’aprovarà amb una amplia majoria. 
 
Sr. Martín, del PP, manifesta que votarà desfavorablement. Li sap greu que se’l forci a 
parlar de temes de caire supramunicipal, perquè malgrat que l’interessen, es va 
presentar per regidor  per a tractar temes municipals. Pensa que, no és el cas de Sant 
Pol, però que, en general, s’està perdent el nord, l’eix dreta-esquerra. A Catalunya 
només hi ha un tema del que es parla: de la independència de Catalunya. I s’ha arribat 
un punt que o s’és independentista, o s’és mal català o s’està en contra del procés, 
fins i tot, hi ha gent (no és el seu cas) que pateix persecucions. Estem creant una 
societat políticament malalta. Tothom pot tenir la seva ideologia, però de tot es pot 
parlar. Som lliures. No hi ha cap opressió. Alguns reclamen la llibertat, però aquesta ja 
existeix i exemple d’això és que es pot tractar d’aquest tema en un ple. 
 
Insisteix en que és lamentable que es convoqui un ple a corre cuita a resultes de  la 
petició de l’AMI i l’ACM. L’alcaldessa hauria de ser més sobirana en aquesta qüestió. 
En relació amb l’AMI i l’ACM si volen influir en un municipi el que cal és que es 
presentin a les eleccions. 
 
La Moció no és clara. Parla d’una banda, d’una llei no refrendària, d’altra, de que els 
catalans volem decidir el nostre futur.......... Què és el què volem, es pregunta el 
regidor: decidir o preguntar. Com a mínim, pensa el Sr. Martín que cal plantejar el 
debat i ser rigorosos 
 
Es confon dret a decidir i dret a l’autodeterminació. El primer no està reconegut a cap 
Constitució del món, només a Etiopia. A més,  a Catalunya, el dret a decidir només es 
circumscriu a la independència. Només es pot decidir sobre el tema de la 
independència.  
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D’altra banda, el 1714 sembla que comenci tot i no és cert, no cal anar tan lluny, la 
Constitució ens va donar la recuperació de la nostra llengua, de les institucions 
catalanes, i del major autogovern que hem tingut mai. Recordar també que on 
majoritàriament es va votar més sí a la Constitució va ser aquí a Catalunya. 
   
Tota nació té dret a la autodeterminació, però quan es compleixen determinades 
condicions (antiga colònia.....) que a Catalunya no es donen en absolut. Es parla de 
llibertats perdudes......podeu dir quines? No som lliures....estem oprimits? 
 
També es diu que el Parlament aprova la llei de consultes no refrendàries avalada pel 
Consell de Garanties Estatutàries, és cert, es va aprovar 5 vots contra 4. Els 5 vots 
dels nomenats per CIU i ERC, els 4 dels nomenats per PSC, PP i ICV. 
 
El PP reivindica el dret a votar, però, el que es pot votar, el que es té competències per 
votar. El President de la Generalitat el que hauria de fer és treure les urnes al carrer 
per fer unes eleccions autonòmiques, no per una consulta. 
 
Sra. Alcaldessa. No entrarà en cap debat, perquè entén no és necessari. Però la 
sorprèn el fet de que digui que reivindica el dret de votar. Precisament el que els 
catalans volem és votar i fer-ho lliurement. El que vulgui sí, que voti sí, i el que vulgui 
no, que voti  no. I és des de l’Estat espanyol que no ens deixen. Els catalans sí estem 
limitats i ho estem molt. A tall d’exemple, la Llei Wert, o el retorn econòmic, som el que 
més paguem i els que menys rebem. En aquests moments l’actitud del govern del PP 
vers a Catalunya és la d’un govern totalitari. Passa la piconadora per sobre dels drets 
dels catalans. Hem donat mostres de ser gent pacífica quan ens hem expressat i 
davant d’aquestes expressions el Sr, Rajoy  no ha sortit a donar cap explicació com ho 
ha fet el Sr. Cameron a Escòcia. Li sap greu que el representant del PP pensi que els 
catalans no estan maltractats, però és la seva opinió i la democràcia respecta això: els 
que vulguin anar a votar que hi vagin i els que no vulguin anar a votar que no hi vagin. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària 
urgent de data 22 de setembre de 2014, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA 
amb 
 

• 11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ICV (2), ERC (1)  
• 1 vot en contra: PP (1) 
• 0 abstenció: cap 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:30 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
ALCALDESSA       SECRETÀRIA 

 

Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer  
 


