
ACTA NÚM. 12/2014 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2014. 

================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-tres 

de setembre de dos mil catorze, essent les 20 hores i trenta-cinc minuts de la tarda, 

es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, 

Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit             
 
 

Són excusats d’assistir a la sessió els regidors Joan Antoni Baron Espinar, Sra. Maria 

Carme Maltas Freixas i el Sr. Ivan Pera Itxart, regidors del grup municipal Socialista. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT    

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei 

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent : 

DECRET 
6430/2014 de 18 de setembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23 de 
setembre de 2014 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 23 de setembre de 2014, a les 
20,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 
consignats en el següent 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
  
1  Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, d’ICV-

EUiA i de la CUP de suport de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria de 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

 
 

 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i explica que atès que al Ple extraordinari d’avui 

s’ha presentat una esmena a la totalitat del grup municipal Socialista a la proposta de 

resolució que figura a l’ordre del dia i també tenim una petició de paraula, per tal de 

facilitar el desenvolupament de la sessió, indica el procediment proposat: 

 

1. Lectura literal de l’esmena a la totalitat per part del Grup Municipal Socialista 
2. Lectura literal de la Proposta de Resolució per part del grups de CiU, ICV-EUiA 

i CUP, que farà l’alcalde 
3. Intervenció d’entitats que han sol·licitat la paraula (Òmnium Cultural) 
4. Torn de posicionament dels grups municipals 

a. Regidor no adscrit, Sr. Juan Gabriel Ponce 

 2



b. Grup Municipal de la CUP 
c. Grup Municipal d’ ICV-EUiA 
d. Grup Municipal de PxC 
e. Grup Municipal del PPC 
f. Grup Municipal Socialista 
g. Grup Municipal de CiU 

5. Torn de replica en igual ordre 
6. Votació de l’esmena a la totalitat presentada pel GM Socialista 
7. En cas que no s’aprovi l’esmena, votació de la Proposta de Resolució 

presentada inicialment per CiU, ICV-EUiA i CUP 
  
 

A continuació es passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia.  

 
 

1 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE CIU, D’ICV-EUIA I DE LA CUP DE 

SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA 

CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC 

DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 

 

Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal Socialista respecte a 

la proposta prèvia dels grups municipals de CiU, d’ICV-EUiA i de la CUP 

de suport de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria de consulta sobre 

el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

l’esmena a la totalitat següent: 

 
 “El poble de Catalunya s’ha manifestat de manera reiterada i per diferents vies que 
vol ser consultat sobre el seu futur polític. La darrera manifestació de l’onze de 
setembre ha estat, per tercer any consecutiu, una mostra més d’aquesta voluntat 
cívica de decidir democràticament. El civisme que ha envoltat les últimes tres 
celebracions de l’onze de setembre ha estat una prova més de la maduresa, tarannà i 
voluntat de participació de les catalanes i els catalans què no pot ser menystinguda 
per cap govern.  
 
En aquest moment tan important per a la nostra història no es pot acceptar una 
interpretació restrictiva de l’esperit de la constitució del 1978, ni fer una lectura 
esbiaixada de la seva lletra. Espanya és una nació composada per nacions. 

 3



  
Els catalans volem decidir quina ha de ser la relació que la nació catalana ha de tenir 
amb la resta de l’Estat espanyol i ho volem fer legal i democràticament.  
 
Tal i com estableixen els principis democràtics la llei emana del poble i el poble català 
vol ser consultat. És per aquest motiu que la Llei no es pot contraposar a la voluntat 
d’un poble. Si es dubta de l’encaix d’aquesta consulta en el marc legal existent i si es 
considera que cal modificar-lo els representants polítics a les institucions, que ho són 
per decisió del poble, han d’actuar i canviar les lleis que calguin per fer possible la 
manifestació a les urnes de la voluntat popular. 
 
Som conscients que una consulta d’aquestes característiques en la que el poble 
català vol decidir sobre el seu futur requereix del diàleg, de la negociació  i del pacte. 
Ha arribat, doncs, l’hora de que els polítics facin política. Política amb majúscules.   
 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
1r. Exigir que els presidents del govern espanyol i català negociïn la celebració d’una 
consulta sobre l’encaix de Catalunya a l’estat espanyol de manera immediata. 
 
2n. Mostrar el suport a aquesta consulta i prendre el compromís de l’Ajuntament de 
Mataró amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 
 
3r. Comunicar aquest acord als organitzadors de la diada de l’Onze de setembre. 
 
4t. Comunicar als governs de la Generalitat i del govern central aquests acords.” 

 
 

 
 
 
 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta dels grups 

municipals de CiU, d’ICV-EUiA i de la CUP de suport de l’Ajuntament de Mataró 

a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 

novembre de 2014. 

 

“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb 
el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que 
va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i 
d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet 
que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia 
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos 
per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. 
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les 
Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i 
les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està 
a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-
lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell 
territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per 
tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria 
dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits 
polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via 
pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al 
genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una 
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar 
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, 
ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra 
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics.  

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. 
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El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments 
catalans de forma reiterada.  

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

ACORDS 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Mataró amb la 
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per 
fer-la possible, fent una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada 
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble 
català i dels seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president 
del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la 
Comissió Europea.” 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr Antoni Pous, 

President d’Òmnium Cultural Mataró-Maresme, qui expressa en nom d’Òmnium i de 

l’Assemblea Nacional Catalana, entitats que impulsen el moviment “Ara és l’hora”, 

l’agraïment als regidors que avui votaran a favor de la celebració de la consulta del 

9N en el marc de la Llei de consultes.  
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, comença dient que el que avui 

presenten l’Associació de Municipis per la Independència, de la qual Mataró no forma 

part, i l’Associació Catalana de Municipis, és una declaració institucional en tota regla. 

Com a tal, ha de ser tractada a la Junta de Portaveus, com diu el ROM. Això no és 

una proposta de resolució. I en cas de ser aprovada, tinc el dubte de si ho complirà el 

govern local o passarà com ha passat en altres resolucions aprovades, per exemple 

en el cas dels càrrecs de confiança, en què es va incomplir l’acord del ple. 

El Sr. Mas i el seu govern ens han abocat a un camí sense sortida per tapar les 

retallades socials i de l’estat del benestar, i la nefasta gestió al capdavant del govern 

de la Generalitat en dos mandats consecutius. Dos mandats en què ha fet seus els 

mitjans de comunicació, tant els públics com els subvencionats, els 365 dies de l’any, 

les 24 hores del dia. Televisions com TV3 s’assemblen més al NODO del franquisme 

—menciono el franquisme perquè surt a la part expositiva de la proposta de 

resolució—. Ràdios, diaris, etc., també han estat fets seus, la qual cosa ha influït en 

el pensament de les persones i ha convertit en moda tot el que envolta el referèndum 

d’independència, que no pas la consulta.  

Sr. Alcalde, no caigui en l’error i es deixi arrossegar pel tsunami independentista. 

Vostè és l’alcalde de Mataró i a la ciutat avui dia no hi ha una majoria social que doni 

suport ni al referèndum ni a la independència de Catalunya. Vostè sap que en el cas 

que cedeixi el padró municipal ens obligarà a presentar la denúncia pertinent al jutjat.  

D’altra banda, a hores d’ara el president de la Generalitat no ha signat la convocatòria 

oficial per a la consulta del 9N, després de l’aprovació de la Llei de consultes el 

passat divendres al Parlament. Per això que no entenc tanta pressa a donar suport a 

una proposta de resolució quan encara no ha estat convocada oficialment la consulta. 

Respecte a la ciutat de Mataró, tots vostès són conscients del posicionament de la 

nostra ciutat a la Guerra de Successió.  

També algunes preguntes em vénen al cap: quants estrangers podran votar a la 

consulta? Quants d’aquests seran comunitaris i quants no comunitaris? Quants 

menors d’edat d’entre 16 i 18 anys tindran dret a vot?  

En referència a l’esmena a la totalitat del PSC, deixant de banda la part expositiva, no 

acabo d’entendre, respecte als acords, què vol dir l’encaix de Catalunya. Catalunya 

està encaixada i forma part d’un engranatge dins d’Espanya. Segur que calen canvis, 
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però no aquests. Crec que és una coartada perquè vostès puguin justificar el vot de 

l’altra proposta que s’ha presentat.  

Pel que fa al punt tercer (“Comunicar aquest acord als organitzadors de la diada de 

l’Onze de setembre”), per què se’ls hauria de comunicar si no tenen res a veure amb 

la ciutat ni estan governant enlloc? 

 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, en primer lloc es posiciona contràriament davant l’esmena a la totalitat 

presentada pel PSC. Vot contrari perquè no comparteixo els seus plantejaments. 

Parla de la consulta i explícitament diu que requereix el diàleg, la negociació i el pacte 

amb l’Estat. Evidentment seria necessari el diàleg però s’obliden de que el primer que 

necessitem és voluntat política i tarannà democràtic, que no tenen. L’Estat espanyol 

hauria de començar un procés de decidir si volen enrocar-se en postulats feixistes 

negant el dret a la paraula a tot un poble, o volen assumir democràticament que tenim 

dret a decidir i votar el proper 9 de novembre. Es demana i s’exigeix als presidents 

català i espanyol que negociïn, però sabem perfectament que aquesta negociació no 

és viable ni ara ni quan manava el Sr. Zapatero.  

Nosaltres votarem a favor de la proposta que ha presentat conjuntament CIU, 

Iniciativa i la CUP. Avui el món local demostrem que som el motor d’aquest camí cap 

a la independència. Ho hem vist en 555 consultes arreu del país i ho hem vist en 

mobilitzacions al carrer reclamant votar i la independència. Aquesta setmana ho 

veurem en més de 600 ajuntaments, també amb un compromís per complir amb el 

mandat del poble. Un mandat que ha estat inequívoc: la gent vol votar el dia 9 

referent al futur polític d’aquest país.  

Portem trenta anys de via autonomista que va suposar mantenir l’estatus 

postfranquista a canvi de quotes d’autogovern limitades, insuficients i fracturades en 

darrera instància per aquests insistència centralista tant del PP com del PSOE. 
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L’autonomisme ja no pot retenir les aspiracions catalanes. El nostre país ha viscut 

una indignació que ha iniciat i ha començat a nivell de Catalunya i l’hem transformat 

en una alternativa política basada en el dret a decidir. Una alternativa que passa per 

definir-nos com a subjecte polític sobirà, tal com s’ha fet en la declaració de sobirania 

el passat gener de 2013. El Tribunal Constitucional s’hi posa d’esquena; consideren 

que la sobirania és exclusiva del poble espanyol. En cap moment, però, s’han 

qüestionat cedir la seva sobirania en estaments com l’OTAN, la Unió Europea, etc. 

Ells insisteixen que l’article 2n de la Constitució espanyola diu: “La Constitució es 

fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna, indivisible 

de tots els espanyols”. I encara hi afegeixin l’article 8, el qual legalitza l’ús de la 

violència de l’Estat per mantenir la unitat d’Espanya.  

No en van tenir prou amb la Constitució espanyola, necessitaven més per tenir la 

nació ben lligada. El govern espanyol va aigualir l’autogovern català a través de la 

LOAPA després d’un cop d’estat el 23F, amb el “cafè para todos”. El 2006 hem tingut 

reforma de l’Estatut, una reforma que ens ha servit al conjunt de catalans per 

entendre que Espanya no es pot reformar. Ens consideren una colònia ocupada. Hi 

ha una oligarquia vinculada a aquesta estafa autonomista que s’ha enriquit i una 

majoria, especialment la classe treballadora, que hi perd molt. Per sort, ara fa cinc 

anys a Arenys de Munt vam començar a autodeterminar-nos. També fa cinc anys 

s’han mobilitzat els mitjans de comunicació i els partits d’extrema dreta, intentant-nos 

fer por, intentant-nos fer renunciar al que avui és majoritari entre la ciutadania 

catalana i que és la convicció que volem construir un país lliure, millor i més just.  

Ens parlen de fractura social. Estem construint un país unit perquè el que ens uneix 

és la força de reivindicar un principi democràtic, el dret a decidir. És veritat que 

tanquem una porta, però una porta fosca, i n’obrim d’altres, i obrim finestres que ens 

portaran la llum de l’esperança per construir un país millor i tenir capacitat de fer-ho 

molt millor. I no aquesta Espanya que ens condemna a la misèria. No tenim por, 

perquè no hi tenim res a perdre.  

Des del 2012 el mandat és molt clar: volem votar en un referèndum. Volem votar com 

ho han fet els escocesos. I si no pot ser, ho farem a través de la Llei de consultes. El 

9N volem votar i decidir el futur polític de la nació catalana. El 9N no volem unes 

eleccions autonòmiques ni unes plebiscitàries. Volem votar, que es posin les urnes al 

carrer i que la gent pugui dir sí o no a la independència. Aquest és el debat central en 

la política del país. Hem de donar l’oportunitat als nostres ciutadans que es puguin 
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posicionar i volem que el resultat sigui vinculant. Volem que el que surti d’aquestes 

eleccions en format de consulta o referèndum els polítics que ens representen al 

Parlament i a nivell local ho complexin amb fidelitat.  

Per fer això, evidentment haurem de seguir el que marca la Llei aprovada per una 

gran majoria al Parlament de Catalunya i haurem de desobeir les lleis espanyoles, la 

Constitució espanyola i la ingerència dels tribunals espanyols. No hi ha altre camí: o 

obeïm el mandat del poble o obeïm el que ens han estat imposant des del Tribunal 

Constitucional, des de la Constitució espanyola i des d’aquests juristes políticament 

influenciats pels partits del poder. Tenim clar que per ser lliures la desobediència serà 

necessària. I és que quan un Estat viola els drets d’un poble la insurrecció és el més 

sagrat dels drets i el deure més indispensable. Per tant, avui hem de dir amb tota la 

convicció que el 9N votarem i guanyarem.  

 

 

 

 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respecte a l’esmena a la totalitat presentada pel 

PSC, comença expressant que li hagués agradat que aquest partit s’hagués afegit a 

la proposta de resolució que presenten els grups de CIU, la CUP i la pròpia ICV-

EUiA. Pensem que és una proposta de resolució prou assumible pel PSC i lamentem 

que no s’hi hagin sumat. Si més no, esperem que els seus vots no impedeixin que 

prosperi aquesta proposta de resolució que és en definitiva a favor de la democràcia i 

del dret a decidir. Pensem que l’esmena del PSC és aigualida i innecessària, mentre 

que la nostra proposta és entenedora i profunda, i és per això que hi votarem en 

contra. El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una aclaparadora majoria una 

Llei de consultes, l’objecte de la qual és decidir sobre qüestions polítiques de 

transcendència especial per a la ciutadania del país, i sobre aquestes qüestions 

transcendents una d’elles és la que volem dur a terme la majoria d’aquest país el 9 de 

novembre per decidir el nostre futur. El 9 de novembre volem votar perquè votar en 

democràcia és normalitat i ho volem fer amb plenes garanties democràtiques. Volem 

que la consulta es faci a tot el país, donant compliment a les previsions de la pròpia 

Llei de consultes, és a dir, registre de votants, espais de votació, assistència de 

funcionaris, composició de les meses. Que sigui possible una campanya amb el lliure 
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contrast de totes les opinions. Que se celebri amb normalitat democràtica i que tingui 

credibilitat davant la comunitat internacional, especialment per a l’opinió pública dels 

països de la Unió Europea. Una consulta en la qual tothom pugui participar en igualtat 

de condicions i a tot el territori, per aconseguir una gran participació.  

En un context de retallades en l’àmbit de l’educació, la salut i el benestar, on es 

manté la transferència de recursos del sector públic al privat, mitjançant convenis, 

concessions i privatitzacions, i amb una xifra alarmant de desnonaments, pobresa 

infantil o famílies sense ingressos, el procés que viu Catalunya ha de comportar per a 

ser creïble i il·lusionant el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova 

etapa al país marcada per la defensa i ampliació de l’estat del benestar, el combat 

contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita sense excuses ni treves contra la 

corrupció. Les diferents i massives mobilitzacions pel dret a decidir són una expressió 

de la necessitat de canvi en l’àmbit nacional. Vivim en un país que vol decidir, i que 

vol decidir-ho tot, i això connecta amb la voluntat d’una majoria del poble de 

Catalunya per obrir un veritable procés constituent i decidir el seu futur polític, tant pel 

que fa a la seva relació amb l’Estat espanyol i Europa, com pel que fa al model social, 

econòmic i polític, amb l’objectiu de preservar tots els drets, els drets nacionals i els 

drets socials, perquè el que volem és un país lliure, just i net de corrupció. 

Des d’ICV-EUiA hem defensat des del primer moment el dret a decidir. Ningú no ha 

fet més que nosaltres per cercar aliats i complicitats amb altres processos rupturistes 

a l’Estat espanyol, com ja es va fer amb la declaració pel dret a decidir i el model 

d’Estat signada per IU. I també hem cercat complicitats amb el dret a decidir a nivell 

europeu, amb el suport nítid del Partit Verd i del Partit de l’Esquerra Europea a la 

consulta i al resultat de la mateixa; i, a nivell internacional, com ho han expressat 

molts partits progressistes del Fòrum de Sao Paulo. No tenim per davant un camí 

fàcil, però si ens mantenim units, si perseverem, si som forts, si mantenim l’esperit 

cívic i pacífic de les nostres reivindicacions, ni el PP ni el Tribunal Constitucional ni 

ningú podrà aturar-nos. Volem votar perquè tenim tot el dret a decidir.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

comença dient que ens convoquen aquí en un ple extraordinari per posicionar-nos 

sobre una qüestió que ja hem parlat reiterades vegades. Sembla ser que a la ciutat 

de Mataró només li preocupa la independència, la qual cosa no és certa, tot i que 

vulguin fer veure que sí que ho és, instal·lant una pantalla gegant al vestíbul d’aquest 

Ajuntament. Nosaltres, com a formació política, no en teníem constància i demanem 

explicacions per aquest fet.  

Malgrat que ens hàgim presentat avui en aquest ple extraordinari, haguéssim optat 

per no fer-ho, entre d’altres, perquè la proposta que avui ens porten a votació no és 

una proposta pròpia per tractar al si d’aquest ple municipal, ja que van ser 

precisament vostès, senyors del govern, els que van modificar el ROM d’aquest 

Ajuntament, limitant el que es podia tractar al si del ple i el que es podia tractar en 

una Junta de Portaveus. Ho diu ben clar el ROM i així ho hem anat complint des de la 

seva aprovació. Tenint en compte que en un ple només es poden tractar les 

propostes estrictament locals i que aquesta proposta hauria de ser tractada en Junta 

de Portaveus, perquè el que diu la part resolutiva no ateny només la ciutat, nosaltres 

ho trobem una falta de respecte. A més, ja em vaig manifestar al respecte a la Junta 

de Portaveus que vam celebrar divendres, i tot i així ens han tornat a convocar en 

aquest ple extraordinari. És una gran falta de respecte, tenint en compte també que 

precisament aquest reglament el van modificar vostès i el van aprovar amb el vot en 

contra de la nostra formació política i de dues formacions més que avui estan 

presents en aquest consistori i que també presenten la proposta. Dues formacions 

polítiques que no s’han manifestat al respecte perquè ja els interessa portar aquesta 

proposta al ple. I que consti que nosaltres no tenim en absolut cap inconvenient a 

tractar i debatre aquesta proposta al si d’aquest ple municipal, ja que nosaltres vam 

votar en contra que aquest govern ens limités la llibertat d’expressió al si del ple.  

Des del nostre grup municipal creiem que no fa falta que ens posicionem sobre la 

independència de Catalunya, perquè ja ho hem fet reiteradament i realment és un 

tema que, amb tots els respectes, ja cansa. Com a catalans que som i ens sentim, i 

com a no independentistes, volem el millor per a Catalunya, i això ningú no ho pot 

posar en dubte. 

Ens porten a votació una proposta de suport de l’Ajuntament de Mataró a la 

convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre. La 

proposta comença dient: “Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes 
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tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat”. M’agradaria parlar d’aquest famós 

“dret a decidir”, perquè el dret a decidir que ens plantegen realment no existeix. És el 

dret a decidir, en tot cas, alguna cosa. Els independentistes afirmen d’una forma clara 

i rotunda que tenen dret a decidir i que volem votar i, a més, diuen que és un dret 

democràtic al qual no es pot renunciar. Això és mentida. Ningú no posa en dubte que 

amb el dret a decidir el que es vol dir realment és el dret a decidir la independència. I 

que els subjectes d’aquest dret són només uns quants, els independentistes, als que 

els interessa aquest dret. Així que el dret a decidir que tant defensen algunes 

formacions polítiques el que realment pretén és no deixar votar la resta de ciutadans 

del nostre país i expropiar-los del seu dret a decidir una cosa que si s’ha de decidir 

s’ha de fer entre tots els ciutadans del nostre país. En canvi, ens trobem que majors 

de setze anys i alguns estrangers podran votar. Com pot ser, per exemple, que una 

persona estrangera, un immigrant extracomunitari que porti tres anys vivint aquí, 

pugui decidir sobre el futur de Catalunya i, en canvi, la resta de ciutadans del nostre 

país no tinguin aquest dret? 

Per tant, entenem que estem parlant d’una consulta totalitària i antidemocràtica. I 

també d’una descarada manipulació ideològica molt perillosa i provocadora. Creiem 

que el govern central des del principi ja no hauria d’haver allargat aquesta situació. A 

més, el dret a decidir què? El que alguns volen, perquè aquí només es decideix el 

que alguns volen. El que està clar és que el que ha fet el govern català és decidir pel 

seu compte què es pot decidir, què no es pot decidir, qui pot votar i qui no pot votar i 

quan es votarà. Per a nosaltres la democràcia és tot el contrari al dret a decidir el que 

alguns volen, per què mai els ha interessat votar sobre altres qüestions? Sobre temes 

relacionats amb l’educació, la sanitat, la corrupció, la immigració...? Nosaltres ho 

volem votar tot. Per tant, aquest dret a decidir que ens plantegen realment no és cap 

dret. A més, el que es pretén amb aquesta consulta és la separació pel seu compte, 

per imposició, de la resta d’espanyols, i amb un referèndum imposat, amb les 

preguntes a la seva millor conveniència.  

El que estan fent alguns mitjans de comunicació públics i algunes formacions 

polítiques és enganyar la nostra ciutadania i donar cobertura a una consulta que tots 

sabeu que és il·legal, inconstitucional i que, en el cas que se celebri, se celebrarà de 

manera il·legal. Nosaltres veiem que aquestes certes formacions polítiques el que 

estan fent és crear encara més confrontació dins la nostra societat.  
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Finalment, amb la situació que estem vivint en general arreu del nostre país, amb 

gent que no sap si demà seguirà en el seu lloc de treball, amb famílies lluitant per la 

seva pròpia supervivència, el que algunes formacions polítiques estan promovent 

amb l’ajuda de certs mitjans de comunicació, com ara TV3 —que paguem entre 

tots—, és desviar l’atenció per tapar els veritables problemes de la ciutadania o per 

tapar la corrupció que tenim instaurada a les nostres institucions públiques. Em 

resulta vergonyós. Em sembla molt frívol. O ningú no recorda que aquesta setmana 

anirà a declarar l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el veritable 

rostre de l’espoli fiscal de Catalunya? 

No obstant això, nosaltres votarem contràriament a les dues propostes perquè ja n’hi 

ha prou de cortines de fum, de manipulacions i de totalitarisme. El dret a decidir que 

alguns volen, per a nosaltres no és democràcia.  

 
 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, comença dient, des del màxim dels respectes a l’opinió lliure de cadascú, 

que qui no li mereix cap respecte és qui fa una utilització absolutament arbitrària 

d’una llei que s’ha votat en aquest mateix saló de plens per convocar avui un acte 

que no sap com qualificar. A mi no m’importa que hi hagi una pantalla a baix, però la 

vull sempre: quan vénen els pares del Coromines a protestar, també; quan vénen els 

pares del Camí del Mig perquè no tenen menjador, també; quan vénen els senyors 

del CAP de Rocafonda perquè la sanitat no funciona, també; quan vénen els senyors 

de la Unió Deportiva Els Molins perquè no tenen camp de gespa, també. La sala de 

plens en aquestes ocasions ha estat com a mínim tan plena com avui; per tant, o 

sempre o mai. Sabem, a més, que vostès tenien molt d’interès a convocar aquest ple 

perquè sembla ser que el dia 4 d’octubre tenen muntat un macroacte amb el 

president de la Generalitat i s’havia d’aprovar a tota pressa i no podíem esperar.  

Em centraré molt en el desenvolupament d’aquest ple perquè a mi em sembla 

important. Fa tres setmanes, el senyor Safont va presentar una proposta de resolució 

en què es demanava que l’Ajuntament utilitzi els mecanismes legals pertinents per 

defensar els interessos locals en la gestió de la depuració d’aigües, i vostè, Sr. 

Alcalde, li va fer retirar a una Junta de Portaveus. I el senyor de la CUP, que ha 
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obviat això perquè ha vingut a col·locar el seu missatge, aquest matí ha presentat una 

declaració institucional per tal que l’Ajuntament utilitzi els mecanismes legals 

pertinents per defensar els interessos locals en la gestió de la depuració d’aigües.  

Per tant, tot el respecte del món a totes les persones que avui estan aquí presents 

defensant el que ells creuen legítim. Ara bé, Sr. Alcalde, vostè, institucionalment i 

políticament, ha perdut el respecte d’aquest grup municipal, perquè ha fet una 

utilització que vostè no ha permès fer en aquesta i altres ocasions a altres grups 

municipals. Vostè sap que si això era una declaració institucional no hi hauria aquest 

debat i sap que si això s’hagués tombat en una Junta de Portaveus, aquest ple no 

s’hauria celebrat.  

En la línia del que acabo de dir, tot el que avui s’està dient, a nosaltres ens sembla, 

des del profund respecte als centenars de milers de persones que surten al carrer, 

ens sembla que la gestió política que s’està fent d’aquest procés és tramposa. És 

trampós atacar el Tribunal Constitucional (TC), perquè el seu president és un 

exmilitant del PP de Catalunya, i oblidar que el Consell de Garanties està format per 

un exassessor jurídic del grup parlamentari de CIU i per un exportaveu d’Esquerra 

Republicana al Congrés dels Diputats. Aquests senyors tenen la mateixa legitimitat 

per poder parlar de lleis que té el senyor president del Tribunal Constitucional. El que 

no es pot fer és negar el dret d’uns per donar-lo a altres ni deslegitimar una institució 

com el TC, que segur que és millorable.  

El que vostès ens proposen com a consulta, i no s’atreveixen a anomenar 

“referèndum”, és el mateix que si en aquesta ciutat algú demana una llicència per 

construir una ludoteca i finalment ens acaba fent un institut de secundària. Oi que 

vostès no ho permetrien? El senyor Iceta ho explicava perfectament: tenim un permís 

per conduir un cotxe i alguns pretenen portar un avió. Vostès han de buscar la 

legitimitat que creguin oportuna, però les legitimitats seves no són aquestes.  

Per cert, en referència a la moció que presenten de l’Associació de Municipis 

Independentistes, recordo que fa dos anys i mig —al gener del 2012— va passar per 

aquest ple portada per la CUP i només va tenir el suport de 9 de 27 regidors, és a dir, 

un terç d’aquest ple. En aquell moment ni tan sols ICV-EUiA va donar-hi el seu 

suport. Per tant, no sé de quines legitimitats estem parlant. Potser estem parlant de 

les legitimitats d’un senyor que es presenta a unes eleccions per representar la 

voluntat d’un poble i obtenir una majoria que el porti a Ítaca, però a qui després li va 

passar el que ja sabem. Està molt bé parlar de legitimitats. Interpretar la voluntat de la 
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població també està molt bé, però sempre. I compte, perquè s’ha citat aquí diverses 

vegades el tema de l’Estatut. Segurament vam cometre molts errors, i el PP el que 

més, però dóna la casualitat que l’article 122, que és el que permet que hi hagi una 

Llei de consultes a Catalunya, el TC no el va tocar. Per tant, les coses en el seu 

precís moment. Parlant d’interpretar clamors, jo recordo que alguns pensaven que 

això no era un clamor popular i que no calia córrer tant. Semblava més que eren 

ganes de fer oposició amb aquest tema des de Catalunya contra el govern que 

aleshores hi havia a Madrid, i vam dir que vostès interpretaven clamors populars 

segons els interessava. Lligant això amb el tema d’Escòcia, segurament el Sr. 

Salmond interpretava que hi havia un clamor popular a favor de la independència, 

però aquest senyor va haver de dimitir el divendres a la tarda perquè per deu punts la 

independència no va sortir. I sóc dels que pensa que el que ha passat a Escòcia no 

té res a veure amb el que està passant a Catalunya. 

Finalment, aquest clam que hi havia a Catalunya per tenir un Estatut va acabar en 

una votació en què no van votar ni la meitat dels catalans (un 48%). I dels que van 

votar, un 30% va dir que no. Per tant, compte amb la interpretació que fem dels clams 

populars. A més, si en aquesta ciutat s’hagués fet cas dels clams populars, avui dia el 

P4 del Coromines seria d’una segona línia, els nens del Camí del Mig tindrien 

menjador... i no estaríem com estem i tenint els plens que tenim.  

 

 

 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, excusa els tres 

membres del seu grup municipal per no poder-los acompanyar: dos d’ells són fora a 

l’estranger per temes de cooperació internacional i el president dels socialistes 

mataronins es troba acompanyant la seva dona en una operació quirúrgica.  

Començo la meva intervenció lamentant profundament que un debat tan important 

per al país vingui a aquest ple a través del menysteniment de l’acord polític que 

sustentava el ROM, modificat en aquest mandat a instàncies del govern municipal i al 

qual el nostre grup municipal va donar suport. Nosaltres sempre respectem  les 

decisions de l’alcalde, malgrat no compartir-les en algunes ocasions. Mai eludim el 

debat, tampoc, òbviament, en aquest tema. Cal recordar, però, que en aquest 

consistori avui serà la quarta vegada que discutim sobre el dret a decidir i elements 
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relacionats, i sempre aquest grup municipal ha votat o a favor o s’ha abstingut. 

Sempre hem estat nosaltres els que hem estat determinants. Sempre ens hem 

posicionat clarament a favor de la consulta al poble de Catalunya. Fet que no ens ha 

estat reconegut per una part dels qui, curiosament en els darrers dies, tornen a 

apel·lar insistentment a la nostra responsabilitat, que ja ha quedat demostrada 

sobradament. 

Lamentem també que per part dels grups municipals proposants d’aquesta iniciativa 

no hagi existit voluntat d’arribar a acords més amplis a través del debat de la proposta 

presentada i del plantejament de possibles modificacions. Han primat vostès la 

uniformitat per davant de la possibilitat d’ampliar el consens. Els ho respectem. Però 

per això, també en aquesta ocasió, de nou, ens hem vist obligats a presentar una 

esmena que recull el que nosaltres defensem.  

El PSC defensa una consulta. Una consulta acordada. Arribats a aquest punt, només 

pot haver una solució estable al greu problema d’encaix entre Catalunya i la resta 

d’Espanya, si la ciutadania es pot expressar a través de les urnes. Estem convençuts 

que la solució ha de passar pel vot de la ciutadania de Catalunya. El poble de 

Catalunya vol ser consultat sobre el seu futur polític. Nosaltres donem suport al sentir 

majoritari dels catalans. El nostre compromís és amb la nostra ciutat i el nostre país. 

Nosaltres donem suport a una consulta acordada, l’única via de fer-la possible. 

Sempre apostem per la democràcia, per això divendres passat el grup parlamentari 

socialista va donar suport a la Llei de consultes.  Ara és l’hora de la responsabilitat i 

de la política, ambdues en majúscules. Una consulta  d’aquestes característiques en 

la que el poble català vol decidir sobre el seu futur requereix diàleg, negociació i 

pacte. Aquesta és l’única via en democràcia, només aquesta, sense imposicions ni 

amenaces des d’una banda i des de l’altra. Cal no confondre consulta amb 

independència. Diem no a la demagògia, a les veritats a mitges, a la manipulació, a la 

confrontació. Diem sí al diàleg, a la negociació, al pacte, a poder conèixer l’opinió del 

poble català. Perquè no es pot parlar en nom del poble abans que aquest s’hagi 

expressat. En definitiva, sí a la democràcia. Sí a la consulta. Sí al dret a discrepar.  

És per tot això que exigim amb tota la contundència que qui ara té la responsabilitat 

d’exercir les presidències dels governs espanyol i català negociïn la celebració d’una 

consulta sobre l’encaix de Catalunya a l’estat espanyol de manera immediata. No 

podem perdre més el temps, hem de defensar els interessos dels catalans. 

 17



Malauradament, sabem que aquest debat que avui estem celebrant no té utilitat, 

perquè el món municipal no té la capacitat de convocar la consulta i, per tant, no 

anem enlloc. Sembla una trampa  parada amb l’únic objectiu d’afeblir-nos, d’allunyar-

nos de la reconeguda convivència de la societat catalana. Nosaltres no hi 

participarem. Entenem que cal fer el contrari. Apel·lem a uns i altres a tenir cura de la 

unitat del poble, de la convivència, de la cohesió.  

No podem donar suport a la proposta de resolució que vostès han presentat, perquè 

no compartim el procés seguit per plantejar la consulta del 9-N, perquè nosaltres el 

que volem és el consens i l’acord de la major part del poble català i aquesta consulta 

no ha cercat aquest suport amb una part de la ciutadania. Si algú decideix tirar 

endavant, que ho faci exercint les seves responsabilitats, nosaltres no caurem en 

aquesta trampa. És per tot això que nosaltres votarem sí a la nostra esmena a la 

totalitat i no donarem suport a la proposta de resolució presentada per vostès. 

Finalment, els anuncio que nosaltres no farem cap més intervenció, perquè pensem 

que hem explicat abastament el nostre posicionament.  

 

  

 

 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia el vot contrari del govern a l’esmena a la totalitat presentada pel PSC. Des 

del nostre punt de vista és una esmena ambigua, que fa un pas endavant i dos 

enrere; en diuen una de freda i una altra de calenta. Hi ha alguns acords que podem 

compartir i n’hi ha d’altres que és impossible. Vostès saben que dos no s’entendran 

mai quan un no vol i ha quedat demostrat i s’han esgotat totes les possibilitats per 

intentar aquest diàleg que vostès demanen.  

Per tant, ara és l’hora de la veritat. Ara tenim l’oportunitat de demostrar la unitat del 

món local, de demostrar la unitat de les forces polítiques i de la societat civil en favor 

del dret a decidir. És per això que apel·lant a aquesta responsabilitat m’atreveixo a 

demanar-los que retirin la seva proposta i que se sumin als que demanem el dret 

democràtic de la gent d’aquest país a decidir sobre el nostre futur. 

La Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament ja va aprovar el passat mes de gener una 

declaració institucional de suport a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya, 
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però ara és l’hora de la veritat. Ara tenim les eines, ara tenim la Llei de consultes 

aprovada pel Parlament català amb un ampli suport (80% dels seus membres). Som 

molts els que estem convençuts que per a la defensa de la llengua, la defensa de la 

cultura, la defensa dels drets individuals i col·lectius com a poble, per a l’optimització 

dels nostres recursos i l’eficàcia dels serveis públics ens cal una nova i diferent 

relació amb l’Estat espanyol, però, en tot cas, ara volem decidir el nostre futur 

democràticament. Des de la solidaritat, des del civisme, des de la convivència i la 

cohesió social, el que volem és votar. Perquè el ciutadà, pensi el que pensi, voti el 

que voti, pugui opinar sobre el futur del país. Això és el que votem en aquesta 

proposta de resolució. 

La Llei de consultes aprovada pel Parlament ens dóna garanties democràtiques per 

decidir el nostre futur. Ha arribat l’hora de la democràcia. És l’hora de la veritat i el 

procés és irreversible. Podem estar junts al costat de la ciutadania o ser sords i cecs 

davant el clam popular. Nosaltres, per convicció democràtica, ens sumem a voler 

decidir el nostre futur.  

 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, respon a la Sra. Lora, sobre el seu comentari que el tema de la 

independència cansa, que qui està cansat són els milers de famílies que no arriben a 

final de mes i veuen, en el canvi polític de construcció d’un estat propi, l’oportunitat 

per començar a canviar-ho tot. Decidir independència, sí, però ho volem decidir tot i 

ho volem canviar tot. Evidentment, volem tenir la capacitat per canviar les condicions 

laborals, la política territorial, les polítiques educatives i de sanitat pública, etc. El que 

està reclamant la gent és decidir en tots els aspectes del seu dia a dia.  

Vostè lamenta que els immigrants puguin votar i que els ciutadans de la resta de 

l’Estat no, però això és una qüestió de democràcia. En aquest país volem que 

participin tots els ciutadans que viuen i treballen a Catalunya. Resulta que en el seu 

això no funciona així. Vostè també ha parlat de consulta il·legal. Vostès avantposen la 

legalitat a la democràcia, però és el mateix govern espanyol qui incompleix la mateixa 

Constitució espanyola, a través de les seves polítiques neoliberals:  
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Article 35 de la Constitució espanyola: “Tots els espanyols tenen el deure de treballar 

i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del 

treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva 

família”. A l’Estat espanyol  hi ha 5 milions de persones desocupades.  

Article 47: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. [...] 

es regularà la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir 

l’especulació”. Milers i milers de persones desnonades. 

Article 3/2: “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un 

patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”. Fals novament. 

Polítiques espanyolitzadores tal com s’ha encarregat el Sr. Wert de recordar-nos. 

Queda clar que no és una qüestió de legalitat. És una qüestió de democràcia.  

D’altra banda, m’ha agradat el que ha dit el Sr. López. Jo també vull pantalla tots els 

dies de ple perquè els ciutadans puguin saber què es cou en aquest ple municipal.  

També estic d’acord amb una altra cosa que ha dit: Escòcia no té res a veure amb 

Catalunya. Evidentment que no; ells han perdut i nosaltres guanyarem el referèndum. 

Per últim, a mi francament em decep el PSC quan ara mateix ens han dit que des de 

l’àmbit local no hi podem fer res, que no tenim capacitat. Crec que en el fons el que 

s’està fent aquí és menystenir el potencial del poble, quan hem vist que són els 

pobles els que han tirat endavant aquest procés. I també menystenir un principi 

fonamental de qualsevol canvi social i és que els canvis sorgeixen per la força de la 

gent al carrer. Aquest és el mandat que nosaltres volem escoltar. El carrer està dient 

prou i demanant canvis. Per tant, com a representants polítics, el que hem de fer és 

posar les condicions perquè la gent democràticament, transparentment, pugui votar el 

proper 9 de novembre en una consulta per decidir si volem o no la independència.   

 

 

 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

reitera el seu no a la consulta independentista del 9 de novembre i el seu no a l’ús 

partidista d’una consulta i a la maniobra política de manipulació sobre el dret a 

decidir. D’altra banda, no entenc el comentari del portaveu de CIU “ha arribat l’hora 

de la democràcia”. Què passa? Que abans no estàvem en democràcia?  

Lamento, Sr. Safont-Tria, que la resta de ciutadans del nostre país no puguin votar. I, 

en canvi, ho puguin fer persones com les que he esmentat, per exemple, un 
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immigrant que porta tres anys aquí. Això em preocupa. Em sembla una aberració i 

una manipulació. I per què no diuen res dels nois i noies de setze anys que vostès 

volen que votin? Ho troben normal? Nosaltres creiem que perquè una consulta sigui 

legal, els que han de votar han de ser majors d’edat acompanyats del DNI.  

 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, esperava que el Sr. Safont-Tria es llançaria a parlar de l’espoli fiscal, del 

“Madrid ens roba”... I aleshores jo li hauria recordat allò d’“Andorra ens roba” i on van 

els diners dels catalans, de la qual cosa ens hem assabentat trenta anys després. Li 

hagués recordat manifestacions magnífiques d’ara fa trenta anys amb un clam 

popular excepcional defensant l’honorabilitat d’una persona de la qual ja els anuncio 

que demanarem la retirada de les seves plaques a la ciutat.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que el ple s’ha desenvolupat en 

condicions de democràcia, debat, llibertat, etc. Acabem-lo així, perquè aquesta sí que 

és una lliçó de democràcia.  

No entraré més a parlar de per què s’ha celebrat d’aquesta manera aquest ple. Crec 

que tots els que estan aquí saben que poden demanar, signant personalment fins a 3 

plens l’any, decidint què volen que es porti al ple, i aquí hi ha llibertat per fer-ho qui ho 

vulgui fer; i qui no tingui prou regidors per fer-ho, que no intenti manipular la gent 

explicant el que no és, i procuri treure’n més les properes eleccions. 

No pretenc de cap manera contradir res del que hagin pogut dir, però sí que els vull 

dir una cosa: aquest procés que està endegant el poble de Catalunya és un procés 

que queda clar que no va contra ningú. No va contra els nostres germans d’Espanya, 

ni contra els nostres germans catalans que pensen diferent dels que pensem que a 

aquest país li anirien millor les coses sent lliure. Però el que sí que volem tots és viure 

en una democràcia plena, on tothom pugui decidir exactament què vol. On ens dotem 

dels marcs democràtics per poder fer que els nostres fills i el futur dels nostres fills 

tingui unes condicions millors. Crec que aquest és el debat de fons. Uns pensem que 

organitzant-nos políticament d’una altra manera el futur dels nostres fills seria millor.  
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Per tant, això és el que personalment em guia. És el que guia el grup que dóna suport 

al govern i per això nosaltres donarem suport a la moció que hem presentat. I ens 

atendrem a tot allò que decideixi democràticament el Parlament de Catalunya.  

El Parlament lliurement i democràticament escollit pels ciutadans d’aquest poble que 

han volgut exercir el seu dret a vot és el que pren determinades decisions per 

nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres prenem les decisions pels 124.000 

mataronins, independentment de quants hagin anat a votar a les eleccions 

municipals. I això no deslegitima la democràcia, tot i que a tots els demòcrates ens 

agradaria que la participació fos la més elevada possible.  

Per tant, els demano a tots que votem allò que realment creiem en consciència 

cadascú, però que després siguem tan amics com hem sigut sempre i tinguem la 

convivència que hem tingut sempre en aquest país, que estic convençut que la 

societat és prou madura per acceptar les diferències de criteri. Això ens honrarà.  

 

 
 

El Sr. Joan Mora, alcalde president, passa a  la votació de l’Esmena a la totalitat 

que presenta el grup municipal Socialista. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 5, corresponent als membres del grup municipal Socialista.   

Vots en contra: 19, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i 

corresponent al regidor no adscrit (1). 

Abstencions: Cap.  
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A continuació, el Sr. Joan Mora, alcalde president, passa a  la votació de la 

proposta que presenten els grups municipals de CiU, d’ICV-EUiA i de la CUP.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).  

Vots en contra: 8,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (2) i  

corresponent al regidor no adscrit (1). 

Abstencions: 5, corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 

 


