AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 13/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i quaranta-cinc minuts del dia vint-itres d’octubre de dos mil catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de
celebrar sessió pública extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En
Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’Alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels
Castillo i Campos, Na Montserrat Carrera i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors
Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travesa i En Fèlix Olivan i Mayoral , assistits pel secretari de la corporació, Na
M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència el regidor En Ramon Planas i Freixas.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, l’únic assumpte relacionat a l’ordre del
dia:
El Sr. Alcalde diu que aquest Ple ja es va manifestar a favor d’aquest tema el 22/09/14
i que, de qualsevol manera, el 9 de novembre hi haurà urnes i aprofita per apuntar
dues coses:
- Que quan es va donar recolzament a la consulta, es va engegar la maquinària,
posant a disposició els locals electorals, desprès que es va suspendre pel TC,
però era encara possible posar en coneixement de Governació qui faria la
coordinació el tècnic Sr. Francesc Cassà es va oferir i és bo fer-li un
reconeixement i agrair la seva col·laboració.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment:
Molt bona nit a tothom, al públic assistent i a tots els vilatans que ens estan escoltant
per Ràdio Arenys de Munt.
Abans de passar a la lectura de la moció farem una petita introducció. I és que quan
nosaltres vam presentar aquesta proposta, que va ser el 2 d'octubre, havia estat molt
recent la suspensió del Tribunal Constitucional. S'ha de dir que la proposta/moció que
es va aprovar en el Ple del 22 de setembre, era per donar recolzament a la
convocatòria de la Consulta i, posteriorment, quan va venir la suspensió del TC,
nosaltres vam considerar, també veient i escoltant el sentiment popular de tota la gent
que demanaven que, malgrat la suspensió, es continués fent, vam considerar que era
important donar recolzament a tots els estaments institucionals i polítics del país que
havien decidit tirar endavant la Consulta, perquè tirar-la endavant amb aquelles
condicions significava assumir riscos i pensàvem que no només els havien d'assumir
els nostres governants, sinó que també els havíem d'assumir tots els que tenim un
càrrec públic i una responsabilitat, encara que sigui política a nivell local.

I és en aquest sentit que vam presentar aquesta moció. La vam presentar demanant
que es pogués portar a terme molt abans, que es fes difusió i que participés el màxim
de gent possible en el Ple. Però els esdeveniments s'han anat succeint i cada dia
estan succeint més coses. Malgrat això, pensem que aquesta moció continua sent
important perquè no està descartada la suspensió d'aquest procés que s'està
realitzant actualment. Per tant pensem que és important que donem aquest
recolzament mantenint la nostra fermesa amb la voluntat i la convicció de portar a
terme aquesta Consulta que ja és tan necessària pel poble de Catalunya, per
expressar lliurement la seva opinió. Ara llegiré la moció que diu així:
MOCIÓ DE SUPORT A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA OFICIAL DEL 9N
MALGRAT QUALSEVOL OPOSICIÓ.
“El passat dilluns 22 de setembre del 2014 aquest Ajuntament, mitjançant l'aprovació
d'una moció en un Ple convocat de forma extraordinària, específicament per aquesta
qüestió, donava suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre del 2014,
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets
democràtics. També vam assumir el nostre compromís amb la realització de la
Consulta, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible i fent
una crida a la participació.
En aquell mateix Ple vam donar ple suport al nostre President i al Govern del nostre
país, així com al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donaven suport a la
convocatòria, per tal que es pogués dur a terme la materialització de la consulta del 9
de novembre dins el marc legal de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
Aquell suport que va donar el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt no era un suport
gratuït sinó que responia a la voluntat majoritària del poble d'Arenys de Munt, reflectida
en els seus representants, en què un 85% són independentistes. Però, a més, també
responia a la voluntat majoritària del poble català recollida pels seus representants
polítics. Una majoria social que s'ha expressat de forma clara a favor del dret
d'autodeterminació del poble català amb les 554 consultes populars sobre la
independència de la Nació Catalana, amb gairebé un milió de votants, realitzades
arreu del país i que van començar a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009, amb
unes manifestacions multitudinàries com les del 10 de juliol del 2010, de rebuig a la
sentència del TC, la de l'11 de setembre del 2012, la Via Catalana del 2013 i la V
d'aquest darrer 11 de setembre, per reclamar el dret universal d'autodeterminació del
Principat de Catalunya.
Davant d'aquesta voluntat política popular catalana, recollida pels nostres
representants polítics, s'ha contraposat la intransigència i l'actitud coercitiva del
Govern espanyol que, de forma totalitària, vol imposar les lleis espanyoles com a
instrument contra la voluntat del poble per impedir que aquest pugui expressar
lliurement i democràticament la seva opinió.
Mostres de la intransigència del Govern espanyol i de la seva imposició d'un model
castellano-cèntric en el que no es respecten les diferents cultures, llengües i tradicions
de les nacions que ens ha tocat estar a dins de l'Estat espanyol, n'hi ha hagut moltes.
No les citarem totes, només en destacarem dues, per l'agressió que representen
contra la voluntat democràtica del poble català:
• la sentència contra l'Estatut d'Autonomia del 2006, última possibilitat d'entesa
entre el poble català i el Govern espanyol;
• la suspensió de la Llei de consultes populars, juntament amb la suspensió del
decret de convocatòria de la consulta del 9N.

En moments recents similars a l'actual, l'Ajuntament d'Arenys de Munt ha respost amb
valentia i audàcia en diferents ocasions, moltes de les quals han servit perquè
s'emmirallessin altres consistoris:
• el 4 de juny del 2009 donant recolzament a la Consulta Popular sobre la
independència de la nació Catalana del 13 de setembre del 2009;
• el 13 de setembre del 2012 declarant Arenys de Munt territori català lliure i
sobirà;
• el 14 de febrer del 2013 donant suport a la Declaració de Sobirania del Poble
de Catalunya;
• el 14 de març del 2013 per exercir la sobirania fiscal del consistori.
Ara, en el moment polític més important de la història recent del nostre país, no podem
quedar indiferents al que està succeint i hem de tornar a demostrar el nostre
posicionament polític.
I ho tornem a fer manifestant que no acceptem imposicions de Governs que no
escolten la voluntat popular. Nosaltres sí que l'escoltem. Nosaltres ens posem al costat
del nostre President, del nostre Govern, del Parlament de Catalunya i de les
formacions polítiques que volen que el poble català pugui votar, per dir-los que no
acceptem cap suspensió de la Consulta del 9N i també els hi demanem que ells
tampoc l'acceptin.
Per tant, en aquests moments complicats i en els quals, els enemics de la llibertat
d'expressió, ens volen atemorir, nosaltres ens posem al costat de les nostres
institucions i del nostre President per tal que continuïn defensant l'obediència a les lleis
que emanen del Parlament de Catalunya i a les responsabilitats que han assumit.
I fem una crida als més de 920 municipis, dels 947 que té el Principat, que han donat
suport a la Consulta del 9 de novembre, a què també manifestin que ha de ser la
voluntat del poble català la que ha de decidir el futur de la nació catalana i fer que la
Consulta del 9N es converteixi en un veritable procés refrendari, amb totes les
garanties democràtiques per al seu reconeixement tant a nivell nacional com,
especialment, internacional.
És per tots els motius exposats que l'Assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular
proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt l'adopció dels següents acords:
Primer.- Continuem donant ple suport al Decret número 129/2014 de convocatòria de
la Consulta sobre el futur polític de Catalunya, dins del marc legal de la Llei 10/2014,
del 26 de setembre, de consultes populars, aprovada pel Parlament de Catalunya per
donar resposta a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
Segon.- Donem ple suport a l'exercici de la democràcia per conèixer amb exactitud
quin és el futur polític que vol el poble català i perquè sigui l'instrument amb el qual
pugui manifestar la seva opinió.
Tercer.- Que obeïm i defensem la decisió presa el 19 de setembre pel Parlament de
Catalunya i la del President de Catalunya del 27 de setembre. En aquest sentit farem
costat a les nostres institucions en la unívoca defensa de la realització del Procés
Participatiu/Consulta oficial del 9 de novembre del 2014.
Quart.- Obeirem el mandat popular català rebutjant qualsevol suspensió política que
s'oposi a la realització del Procés Participatiu/Consulta del 9N.
Cinquè.- Seguirem treballant en les tasques necessàries per desplegar el Procés
Participatiu/Consulta al nostre municipi en base a la legalitat catalana emanada del
Parlament. També posarem en marxa una campanya local d'informació sobre la

Consulta per fomentar el coneixement de la mateixa i la participació del conjunt de la
població, tasca que, com a institucions al servei del poble, és la que ens pertoca.
Sisè.- Facilitarem tots els recursos i les eines necessàries que ens siguin requerides
per les nostres institucions, per tal de realitzar la Consulta del 9N.
Setè.- 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) per tal que ho difonguin entre els seus
municipis associats i per a què ho trametin 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.”
El Sr. Alcalde excusa al regidor Sr. Planas, del grup municipal PP, que no assisteix de
forma voluntària i així s’ho ha fet saber, i al.lega motius de competència del Ple, que
constaran a l’acta.
Es fa constar la intervenció del regidor Sr. Planas, del grup PP, enviada per correu
electrònic a l’Ajuntament, i aprovada la seva inclusió a l’acta en la Junta de Portaveus
prèvia a aquest Ple:
“Des del Grup Municipal del Partit Popular ens adherim al contingut de l’informe de
Secretaria núm. 26/14, pel següent:
És cert que la petició de Ple Extraordinari per part del Grup Municipal CUP ha estat
realitzada en temps i forma i entenem que com a petició ha de seguir el seu curs.
No obstant això, atenent al fons de la moció plantejada, aquest Grup Municipal ha pres
la següents decisions:
1) La decisió de no assistir a aquest Ple Extraordinari de forma voluntària atès
que:
a. La qüestió a debatre no troba acollida dins del marc normatiu aplicable
al cas.
b. Els propis acords referents a la matèria d’aquest plenari han estat
anul·lats per sentència judicial o es troben en segona instància.
c. Existeix una decisió del Tribunal Constitucional que provoca la
suspensió de la Consulta del 9N que el propi President de la Generalitat
ha decidit acatar.
d. No es tracta d’una competència municipal, en cap cas.
2) No emetre vot pels motius exposats.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu “El grup municipal d’Esquerra hi
votarà a favor. La nostra postura va quedar suficientment reflectida en el ple del 22 de
setembre on tot el municipalisme es va manifestar i ens remetem a aquell esperit
unitari.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el seu grup hi votarà a favor i que
la postura del seu grup va quedar reflectida en el ple del 22/09/14 i es remeten a aquell
esperit unitari.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta

de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En
Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i
Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU i CUP; i una abstenció de la tinent
d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
El Sr. Alcalde diu que s’han posat en contacte amb la Generalitat per mirar que hi hagi
locals cèntrics a la vila. A Arenys de Munt, tocava a l’Institut, però com que estem de
festes locals, es va intentar fomentar la participació en altres llocs, avui han vist que
els 600 punts inicials s’han incrementat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint hores i cinc minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

