Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 8 del vespre del dia 22 de setembre
de 2014, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària, sota la Presidència de l’Illm.
Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs.,
Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà Brugué i Lluís Butinyà
Teixidó i dels Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís, Anna
Ribas Planella, Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier Bosch Pujol,
David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Ferriol Masó Frigolé, Jordi Bosch
Lleó i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.
és present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Hi

El Sr. Alcalde
diu: “Comencem aquesta sessió plenària extraordinària del dia
d’avui excusant al Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Vilanova Cullell, que per motius
personals no pot assistir-hi.”
L’Alcalde - President
obre l’acte públic
i els diu:
“Si els sembla bé ara
passaríem a donar lectura de la Moció i llavors faríem una ronda per part dels grups
municipals.
Per tant, podem passar a la lectura de la part resolutiva de la moció.
Sr.
Secretari.”

PRESIDENCIA
1.1.- MOCIÓ INSTITUCIONAL 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 anullant 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
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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 illusionant
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.
ACORDS:
1. Mostrar el suport a la propera 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 BANYOLES 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
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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.

Parla el Sr. Alcalde
paraula !.

i diu:

“Moltes gràcies Sr. Secretari.

El Sr. Luengo té la

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu el següent:
“Bona nit, banyolins, banyolines, Regidors i Regidores.
Vivim un temps on tot s’ensorra, l’economia, els drets socials, la confiança política i
la relació entre estats. Però lluny d’enfonsar-nos, claudicar a les decisions d’altres
o callar, tots i totes ens hem organitzat de manera pacífica per donar una volta i
canviar-ho tot, per quelcom millor.
Si ens fixem amb el nostre municipi ho podem comprovar.
La Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca ha demanat els drets socials.
Hem tingut grups
d’autoconsum per no dependre del mercat i l’economia típica. Hem fet i han fet
propostes i xerrades sobre la nova política o la democràcia participativa organitzats
per diferents entitats i collectius o, també, l’Assemblea Nacional de Catalunya a
Banyoles i comarca ha organitzat diferents activitats per demostrar que una
Catalunya lliure és viable, així com també, ha mobilitzat fa només 15 dies, uns 50
autocars per fer possible omplir el Tram 12 de la Via Catalana.
Avui aprovarem una moció per donar suport a allò que més d’1.800.000 persones
varem demostrar el passat 11 de setembre. Les persones que hi varem assistir,
érem allà, per demostrar moltes coses, però, sobretot, que Catalunya vol decidir, i
que allò que demanem no és cosa ni de -quatre gats- ni d’un –calenton-, sinó que
és quelcom meditat i raonat.
Aquests dies podrem llegir i escoltar declaracions vergonyoses d’alguns dirigents
hereus d’una època fosca de la nostra història que diran, mil i un cops, que el que
aprovem avui en aquest Ajuntament és quelcom teatral i inútil.
A aquests
personatges que tendeixen a esbiaixar la història del nostre país i del seu, se’ls hi
ha de recordar el paper important que han tingut i tenim els ajuntaments al llarg de
la història.
Per exemple en el marc de la Primera República Espanyola
(proclamada el 12 de febrer de 1873, en dimitir el Rei Amadeu I), la majoria de
diputats monàrquics condicionaven l'actuació d'un govern que no responia a la
voluntat dels propis republicans, que, majoritàriament, eren federalistes.
En aquesta situació, els municipis de la Diputació de Barcelona, als que es van
afegir després la resta de diputacions catalanes, van proclamar l'Estat Català, dins
d'una República Federal Espanyola. Les urnes, el mes de maig, van confirmar el
canvi polític.
Tampoc, no cal oblidar el mecanisme legal pel qual va caure la monarquia d'Alfons
XIII i el seu dictador, l'Almirall Aznar:
van ser unes eleccions municipals (12
d'abril de 1931), convertides en plebiscitàries quan els partits signataris del Pacte
de Sant Sebastià van confegir llistes unitàries que es van confrontar a les dels
partits monàrquics i que van obtenir la majoria absoluta en el conjunt dels sufragis
de l'Estat.
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El Rei, comptats els vots, va demanar al General Sanjurjo, Cap de la Guàrdia Civil,
que utilitzés la força per mantenir el tron contra la voluntat popular, i, el General,
com també el Ministre de Governació, Maura, li van aconsellar l'exili. Mentre el Rei
carregava les seves riqueses (gairebé podríem dir el seu botí), els Ajuntaments (el
primer, el d'Eibar i el segon, el de Barcelona) van proclamar la República, i, aquí,
també, la República Catalana dins d'una futura república federal espanyola.
Així, doncs, els Ajuntaments per proximitat som els primers que rebem les
reivindicacions de la ciutadania. Aquesta Sala de Plens d’aquesta legislatura s’ha
omplert en contra i a favor de moltes reivindicacions de caire municipal o nacional.
Avui, l’omplim d’esperança i de democràcia, però, els Regidors i Regidores hem de
ser conscients que part de les reivindicacions passen per les nostres mans, i, per
tant, hem de treballar per aconseguir votar el pròxim 9 de novembre.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya varem sentir una gelosia quan divendres,
pel matí, el Primer Ministre David Cameron, després dels resultats del Referèndum
d’Escòcia deia, -el referèndum s’ha fet perquè crec en la democràcia-. Alguns han
estat a l’alçada de la situació. Però, el mateix divendres alguns ens avergonyíem
de veure el President d’Espanya rere una televisió de plasma felicitant pel -NO
d’Escòcia- i advertint-nos a aquells que ens volem separar que no anem pel bon
camí.
Però, sembla, que el -president del plasma- no ha entès que allò més important és
que els ciutadans i ciutadanes d’Escòcia han pogut decidir el seu futur mitjançant
coses tan poc perilloses com són, sobres, paperetes i urnes.
Així, doncs, treballarem per tal que tots els que votin –NO-, els del –SÍ-NO-, i els
que votarem –Sí-Sí- puguem ser escoltats i recomptats, i, es per això que avui
votarem favorablement a la moció d’aquest Ple Extraordinari.
Des d’ICV-Independents de Banyoles volem deixar clar que –votar no és el
problema, votar és la solució-, i ho volem fer-ho per aconseguir una Catalunya més
lliure i socialment més justa.
Visca Banyoles i Visca Catalunya !.”

El públic assistent aplaudeix.

El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Luengo.

Té la paraula la Sra. Pazos.”

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
fa la següent intervenció:
“Bona nit a totes i a tots.
Gràcies per ser aquí i per donar suport al que avui aprovarem en aquest Ple; i que
és una moció de suport a la Llei de consultes catalana.
Aquesta llei obre dues portes.
Una, i que és la més imminent, ens permetrà
exercir el procés de ruptura amb l’Estat Espanyol i decidir, evidentment, un SÍ-SÍ.
I, l’altre, no cal obviar-la. Aquesta Llei de consultes donarà el dret d’emancipació
al poble perquè permetrà organitzar consultes a nivell popular i aplicar,
evidentment, la democràcia directament.
Nosaltres aquest vespre volíem fer aquest incís perquè creiem que és important
tenir en compte aquesta part de la Llei de consultes, però, la nostra intervenció
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anirà dirigida, evidentment, al procés de ruptura que el dia 9 de novembre s’hauria
de produir en el -Principat de Catalunya-.
Les grans mobilitzacions populars que han tingut lloc durant els darrers anys al
voltant dels drets nacionals, socials i democràtics han estat claus perquè alguns
canvis que fa uns anys semblaven impossibles, ara hagin deixat de ser-ho.
A les massives mobilitzacions impulsades arreu dels Països Catalans durant la
darrera dècada pels moviments populars en defensa del territori, en contra de la
guerra i a favor de la pau, en defensa dels drets socials i laborals, per un habitatge
digne, en defensa dels serveis públics, en defensa de la llengua i d’una democràcia
real, s’hi ha afegit la gran mobilització a Catalunya pel -Dret a Decidir i per la
Independència-, que ha obert les portes a un canvi de model polític, social i
econòmic profund.
Aquestes mobilitzacions populars s’ha trobat amb la tossuda negativa de les
institucions
espanyoles,
a
l’adequar
la
legalitat
a
la
reivindicació
d’autodeterminació. Negativa que prové, sobretot, de les potencialitats
emancipadores que el procés sobiranista de Catalunya conté en sí mateix.
Així, doncs, tenim davant nostre una oportunitat i, a les nostres mans, una eina
molt potent per a la construcció d’un país governat per una majoria, i al servei
d’aquesta majoria, acabant amb el règim d’una minoria adinerada i corrupta que
només vetlla pels seus interessos.
Podem construir un país que garanteixi uns sistemes educatiu i sanitari públics i de
qualitat, el dret a l’habitatge, a les pensions públiques i a un lloc de treball digne.
Un país que protegeixi el territori i promogui la cultura, i, on no tinguin cabuda les
discriminacions per qüestions de gènere, d’orientació sexual, d’origen o de
qualsevol altra mena.
Per això, des de la CUP Banyoles, creiem que des dels municipis és especialment
necessari mantenir i augmentar la mobilització social enfront les retallades dels
governs català i espanyol, sumant el màxim d’organitzacions, entitats i persones de
l’esquerra social i política a aquesta aposta clara per la ruptura democràtica; per
tal d’assegurar aquesta transformació en l’actual moment històric.
Però, al mateix temps haurem de mobilitzar-nos per exigir que es dugui endavant
la consulta, tant sí com no, el 9 de novembre, obeint la voluntat popular, per
damunt de les imposicions de l’Estat.
Per això, volem deixar clar que la Candidatura d'Unitat Popular de Banyoles,
desobeirà obertament el Tribunal Constitucional per obeir la legalitat i la legitimitat
de les catalanes i els catalans. Desobeirem una imposició política antidemocràtica
per obeir el doble 80 per cent; el 80 per cent de suport social a la consulta i el 80
per cent que divendres va rebre la Llei de Consultes al Parlament de Catalunya.
La consulta es imprescindible, irrenunciable i inevitable, i, ara és l'hora de fer-la
irreversible, per aconseguir construir la república catalana des de les classes
populars i per les classes populars i seguint el mandat del poble.
Visca la República Catalana, Visca Banyoles, Visca la Terra.
!.
Gràcies.”

Votarem i guanyarem

Forts aplaudiments per part del públic assistent.

El Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Vicens té la paraula.”
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El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles,
els diu el següent:
“Bona nit.
Gràcies Sr. Alcalde. Senyores i
senyors, Regidors, ciutadans de Banyoles.
Estem aquí en representació dels nostres ciutadans i és també a través de les seves
institucions on, també, ens posicionem en aquest procés. I, no només aquest
Ajuntament, val a dir-ho i tenir-ho present, sinó, també, tots els Ajuntaments de la
comarca
Hem arribat fins aquí en aquest punt per l’esforç de molta gent que hi han estat
treballant aquests darrers anys; per tots els presents, per molts presents, però,
també, per molts absents.
Però, encara queda molt camí per fer perquè que n’és
de difícil ser lliure !. Voler tenir un estat propi triant la via més democràtica de
totes que és a través d’exercir el dret universal a vot. Que n’és de difícil votar per
ser consultat !.
Ja sabem que pràcticament totes les nacions que seuen al Consell de l’ONU han
esdevingut Estats, a partir de conflictes, a partir d’haver-se revoltat contra tercers,
i no havent votat democràticament. Però, nosaltres ho volem fer així. Hi ha cap
problema ?.
Som estranys per voler votar a fi de conèixer l’opinió dels catalans ?. Per què fa
por passar per les urnes ?.
Evidentment, no fa por passar per les urnes el que
espanta és el previsible resultat a favor que una majoria de catalans vulguin formar
un estat propi.
Volem continuar el camí sense que ningú ens tuteli amb unes lleis que no són aptes
per millorar el nostre estat de benestar i fer créixer el país.
Unes lleis que
debiliten permanentment les essències del nostre poble.
Unes lleis que
sobrepassen les atencions que la nostra nació necessiten per acabar-nos de
posicionar sempre per dessota d’unes normes convenientment planificades, cada
divendres al migdia, a través d’un Consell de Ministres.
Votarem !.

Només faltaria !.

Aixecar la mà amb la Constitució Espanyola com a bandera mentre el poder
legislatiu mana sobre el judicial, jutges parcials, triats a dit en els àmbits de més
representativitat no podran impedir que la majoria voti.
Serem coneixedors aviat del mal extrem si la Constitució Espanyola no permet
preguntar, votar, als seus ciutadans.
Aquest fet farà que mai més, ni per
imperatiu legal puguem jurar o prometre aquesta constitució. O és que la tornarem
a jurar, coneixedors com serem, que no se’ns permet votar ni en una consulta
popular, no vinculant.
Mai més podrem mirar-nos aquesta constitució com un recull de regles que ens
defensa, perquè no defensa el principi fonamental, el vot, ni tan sols de forma
consultiva, i, no vinculant.
Volem fer la consulta perquè s’expressi la nostra voluntat, la voluntat d’un poble, la
voluntat de tota una nació.
Superarem aquest obstacle.
-Aquests barrots en forma de lleis-, com canta en
Llach, i farem via.
Pacíficament, democràticament, serenament, amb la
democràcia agafada en una mà mentre en l’altra obrirem la mà per deixar caure la
constitució caduca, i la deixem enrere. No ens serveis per nou país. Ja farem la
nostra
Unitat. Hem d’estar tranquils també davant de les provocacions.
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Hem d’estar al costat del President la Generalitat i del Govern, i, del nostre
Parlament.
Aquest és un moment històric, decisiu, per moltes i moltes generacions. I, per les
que ho vivim és concloent.
Vista Catalunya lliure !.”

Forts aplaudiments per part del públic.

El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Vicens.”

A continuació

el Sr. Alcalde

fa la següent intervenció:

“Evidentment, la moció és molt clara, els parlaments, també han estat molt clars,
per tant, podem estar-hi absolutament d’acord.
Avui arreu del país, i, aquesta setmana la gran majoria dels municipis aprovaran
una moció similar o igual a aquesta.
Només canviarà la paraula –properadepenent del dia que hi hagi la convocatòria. Aquest matí a Amposta començaven
el Ple a les 9, es van fent Plens al llarg del dia i se’n faran al llarg d’aquesta
setmana.
És veritat que aquest procés neix de la societat civil, i, el que ha fet el Parlament de
Catalunya, la majoria del Parlament de Catalunya, és agafar la veu de la societat
civil per referendar una llei i per poder fer aquesta consulta popular el proper 9 de
novembre. Per tant, es fa dins un marc legal.
Una llei aprovada, ho deia la Sra. Pazos, per més del 80 % del Parlament de
Catalunya, dels nostres representants del Parlament de Catalunya.
També, és
veritat, que sí el nostre Estatut va estar retallar el 2010 d’una forma –barruera- i
d’una forma, és evident, anant en contra dels interessos del nostre país, el que no
es va retallar és la possibilitat de fer, precisament, aquesta Llei de Consultes.
I, ara el que sembla que es vol impugnar és la Llei de Consultes i el que se’n deriva
de la Llei de Consultes; la qual cosa és molt i molt sorprenent.
Perquè, posats a
fer ja es podia haver retallat el 2010 i d’aquesta manera segur que hi trobaríem
tota la illegalitat del món, però, no va ser així.
El Parlament de Catalunya va fer una Llei de Consultes, precisament, en què el
Consell de Garanties Estatutàries l’ha declarat estatutàriament legal, per tant,
constitucionalment també legal.
D’aquesta manera no s’entén ni es pot entendre tot el que es diu, el que sentim i el
que ressentim aquests dies. Ja ho veurem, però, serà absolutament difícil com dir
que no a una llei aprovada per un Parlament i d’aquestes característiques.
La Dolors Terradas ens deia en la Conferència Institucional de l’11 de setembre, el
dia 10 a l’Auditori que, -Catalunya sempre ha estat un poble pacífic i que,
precisament, en la guerra del 1714 no hi volíem entrar;
i que ens hi varen fer
entrar per unes qüestions logístiques-. Probablement per l’entrada en els ports, en
el port de Barcelona, per fer la guerra, però, els catalans no hi volíem entrar; això
en el 1714 però ens hi varen fer entrar i després ens ho varen fer pagar. I, des de
llavors ho continuem pagant des de fa 300 anys enrere.
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Això es el que avui intentem dir, -escolteu !, aquesta no és la nostra manera de
fer, ja en el 1714 no ho volíem d’aquesta manera i continuem volent ser un país
lliure, com érem el 1714-.
Per tant, a partir d’aquí jo penso agafar les paraules que deia el Sr. Vicens ara, -ho
hem de fer d’una forma pacifica, d’una forma legal, d’una forma democràtica-. No
hi ha res més clar que la democràcia. Poder exercir, poder manifestar cada un,
precisament, el que vol; els que diuen sí-sí, els que diuen sí-no, els que diuen nono. Tothom hi té cabuda.
Perquè, això és la democràcia, que, tothom, sigui qui sigui es pugui expressar;
d’una forma serena i també d’una forma pacifica, com sempre. Ho manifestava ja
la Dolors Terradas, -no hi volíem entrar, érem pacífics i continuem essent-ho-.
Aquesta és i ha de ser la nostra principal lliçó
Jo espero que de veritat pugui ser així; així el 9 de novembre i així sempre. Per
tot això el nostre grup, com tots els grups municipals, donarem suport a aquesta
moció. Moltes gràcies.
Si els sembla ara podem passar a la votació.”
Aplaudiments per part del públic.

EL SR.
ALCALDE
SOTMET A VOTACIÓ L’APROVACIÓ DE LA
“MOCIÓ
INSTITUCIONAL DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA, DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014”.
EL PLE DE LA CORPORACIO APROVA PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES LA
MOCIO PROPOSADA.

I una vegada aprovada aquesta Moció el públic assistent aplaudeix llargament...i
també es posiciona...
El Sr. Alcalde

aixeca la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20
h 30 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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