AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES

ACTA DE LA SESSIÓ
S
DE
EL PLE DE L’AJUNTA
AMENT DE DATA 22 DE SETEM
MBRE
DE 2014
2

Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 15
Carà
àcter: extrao
ordinària
Lloc: Sala Plenss
4
Dia: 22/09/2014
Hora
a: 20:00

Llista
a d´assisten
nts:
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERA, VOC
CAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. SÍLVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZALA
M
I SAURET, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS,VOCAL
L
SRA
A. MªLLUÏSA
A PÉREZ I CASTRO,
C
V
VOCAL

Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 20:00 hores i comp
provada perr la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixerr els assumptes incloso
os en l’ordre
e del dia.
M
DE SUPORT DEL
D
MÓN LOCAL
L
A LA
L CONVOCATÒRIA DE CONSU
ULTA
1.- MOCIÓ
SOB
BRE EL FUT
TUR POLÍT
TIC DE CAT
TALUNYA DEL
D
9 DE NOVEMBR
N
E DE 2014
Com
m qualsevol altre poble
e del món, els
e catalans
s i catalane
es tenim el dret a deciidir el
en els principals tra
nostrre futur en
n llibertat, un dret que
q
està reconegut
r
actats
intern
nacionals. Un futur qu
ue s’emmira
alla en un cultura, una llengua i unes tradiicions
pròpies avalade
es per segle
es i segles d’història que s’estronquen ara fa
a 300 anys,, amb
la Guerra
G
de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que
e aboleixen
n les
consstitucions ca
atalanes i le
es institucion
ns pròpies.
Aque
est any 2014, també coincideix am
mb el cente
enari de la creació
c
de lla Mancomunitat
de Catalunya,
C
c
com
a expre
essió instituccional de la
a nostra volu
untat d’auto
ogovern, i amb el
setan
nta-cinquè aniversari
a
d l’entrada de les trop
de
pes franquisstes a Catallunya, fet que va
comp
portar la su
upressió de la Generallitat, l’exili republicà,
r
l’inici de la d
dictadura i d’una
d
cruell repressió, que va tenir una expressió especialme
ent brutal en el pos
sterior
assa
assinat del president
p
Co
ompanys.
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Engu
uany celebrrem 5 anys de la prime
era consulta
a popular a Arenys de Munt, un fe
et que
ens va
v fer adon
nar que aquesta via era
a possible, i que va evvidenciar qu
ue hi havia molts
catallans i catallanes que estàvem disposats a tirar endavvant i a mo
obilitzar-nos
s per
demo
ostrar la vo
oluntat majo
oritària del poble cata
alà de volerr decidir el futur votan
nt. La
sentè
ència del Tribunal Constitucio
onal anul·la
ant part de
d l’articulat de l’Es
statut
d’Auttonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre
n
Parla
ament i refe
erendat pel poble
de Catalunya
C
v propiciar la primera
va
a manifestac
ció multitud
dinària de rrebuig a l’actitud
del govern
g
esttatal l’any 2010. De llavors enç
çà n’han estat
e
molte
es més, am
mb la
convvocatòria de
e la societa
at civil i el suport
s
de la majoria de
d les force
es polítique
es del
país.. Vam ompllir Barcelon
na el 2012, vam traves
ssar Catalun
nya amb la Via Catala
ana el
2013
3 i aquest onze de sete
embre de 2014 hem to
ornat a dem
mostrar al món la rellev
vància
i la trranscendèn
ncia del procés constru
uint una V que
q des de la plaça de
e les Glòries
s s’ha
estèss per tot Ba
arcelona. La
a mobilitzacció popular i cívica de
e la ciutadan
nia i les entitats,
han exercit
e
de pressió
p
consstant per ga
arantir el pro
océs.
Una gran majorria social de
e Catalunya
a ens ha dem
mostrat en els darrers anys que està
e
a
favorr de l’autodeterminació
ó dels poble
es i que reivindica el dret
d
a decid
dir i vol exerrcir-lo
per tal de recup
perar lliberta
ats perdude
es. Un moviment transvversal tant a nivell terrritorial
com social i polític perquè es sustenta
a en l’essèn
ncia de la democràcia
d
i, per tant, insta
al Go
overn i al Pa
arlament a prendre de
ecisions que
e representin a la majo
oria dels cattalans
i de les catalane
es. Davant aquesta re
eivindicació democràticca els partitts polítics no s’hi
pode
en girar d’essquena. Un moviment social que ha optat pe
er la via paccífica, pel diàleg,
per la
l defensa ferma d'un
ns objectius polítics clars,
c
i que
e respon all genuí carràcter
catallà, moderat però ferm en
e els seuss objectius, vinculat a to
ota una histtòria i tradic
ció de
comp
promís i acttivisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socia
als i naciona
als.
Consstatem que
e el procés que viu Catalunya
C
ha
h de com
mportar, perr a ser cre
eïble i
il·lusionant per a la ciutada
ania, el com
mpromís de totes les forces polítiques d’inicia
ar una
nova
a etapa del país marccada per la
a defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
comb
bat contra l’atur, la pob
bresa i les desigualtats
d
s, i la lluita, sense excu
uses, ni treva, ni
exce
epcions, con
ntra la corru
upció.
La Nació
N
Catalana, amb una
u
llengua
a i una forma de vida
a pròpies e
en l’ordre social,
s
econ
nòmic, jurídiic i polític té
é dret a la seva
s
autode
eterminació, com qualssevol altra nació.
n
Aque
est dret és un principi fonamentall dels Drets
s Humans i està recollit en la Carrta de
les Nacions
N
Unides així com
m també al Pacte Interrnacional de
els Drets Civils i Polític
cs.
arlament de
e Catalunya
a acaba d’ap
provar per una
u majoria
a àmplia i trransversal de
d les
El Pa
force
es parlamentàries la Llei de con
nsultes pop
pulars no referendàrie
r
es i participació
ciuta
adana, desp
prés d’haver seguit totes les pass
ses que la legislació a
actual determina.
Aque
esta llei ha estat avala
ada pel Co
onsell de Garanties
G
E
Estatutàries
s i dóna em
mpara
legall a la consulta sobre el futur políticc de Catalunya.
El prresident de
e la Genera
alitat de Catalunya, M.
M Hble. Srr. Artur Ma
as convoca
a a la
ciuta
adania de Catalunya
C
pe
er la consulta del dia 9 de novem
mbre de 201
14, una con
nsulta
que hem
h
deman
nat i que en
ns hem com
mpromès a tirar endava
ant els ajunttaments catalans
de fo
orma reitera
ada.
Els ajuntaments
a
s garantirem
m la lliberta
at individual i el procés democràttic, facilitan
nt tots
els recursos
r
i le
es eines ne
ecessàries per fer pos
ssible la ce
elebració de
e la consulta de
forma
a coordinada amb el departame
ent compettent del go
overn de la
a Generalita
at de
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Cata
alunya. Així mateix fem
m una crida a la ciutad
dania a partticipar-hi de
e manera activa,
a
cívica i pacífica..
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
1.

Mosttrar el supo
ort a la con
nvocatòria de
d la consu
ulta del 9 d
de novembre de
2014
4, per decidir lliurement el futur de
e Catalunya
a dins l’exerrcici dels no
ostres
dretss democràtics i prendre
e el compro
omís de l’Ajjuntament d
de Sant Joa
an de
les Abadesses
A
a
amb
la reallització de la mateixa, facilitant to
ots els recursos i
les eines necesssàries per fe
er-la possib
ble, fent una
a crida a la participació
ó.

2
2.

Dona
ar ple suporrt al preside
ent i al govern de la Generalitat,
G
al Parlame
ent de
Catalunya i als partits polítics que donen
d
supo
ort a la con
nvocatòria i a la
erialització de
d la consullta del 9 de novembre dins el marrc legal que és la
mate
Llei de consulltes popula
ars no refferendàries i particip
pació ciutad
dana,
aprovvada pel Parlament de Catalu
unya, ja que
q
respon
n a la voluntat
majoritària del poble
p
català
à i dels seus
s representa
ants.

3
3.

Comunicar aque
est acord en
n el període
e de 5 dies des de la seva aprova
ació al
president de la Generalitatt de Catalun
nya i a la presidenta d
del Parlame
ent de
Catalunya i als grups parla
amentaris. També
T
a l’A
Associació d
de Municipiis per
la Ind
dependènciia (AMI) i a l’Associació Catalana de Municip
pis (ACM) qui
q ho
trame
etran de forrma conjunta al presid
dent del Govvern Espan
nyol, al pres
sident
del Congrés
C
de
els Diputats, al secreta
ari general de les Naccions Unide
es, al
president del Parlament
P
E
Europeu,
al president del Conse
ell de la UE
E i al
president de la Comissió
C
Europea.

Segu
uidament l´a
alcalde-pressident, Sr. Ramon
R
Roq
qué i Riu efe
ectua una b
breu explica
ació
del contingut
c
de
e la moció que
q acaba de
d llegir la Secretària
S
de l´Ajuntam
ment.
Els diferents
d
gru
ups polítics de l´ajuntam
ment maniffesten que donaran
d
sup
port a la mo
oció.
Sotm
mesa la pro
oposta de moció
m
a co
onsideració dels memb
bres del Plenari Municipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat de totts els seus m
membres.
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
No havent-hi
20:10
0 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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