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Acta de la sessió AYT/PLE/10/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - URGENT CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 17:30 hores del
dia 25 de setembre de 2014, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARIO GARCÍA VIDAL
PEDRO LAVILLA HERAS
MARC ALARCÓN PERALTA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
NÚRIA BUIRA CLUA
PABLO OTAL VIÑA
M. DE LOS REYES PINO MOTA
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS

Actua el secretari general de la Corporació, Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén la
present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el SR. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Molt bona tarda regidors, regidores i públic en general gràcies per la vostra assistència en
aquest Ple extraordinari, un dia important per la nostra ciutat i un dia molt important pel
nostre país degut al tema que aquí s’ha de passar a debatre.

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Segons s’estableix a l’article 46·2·b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, es sotmet a votació la urgència de la sessió, APROVANT-SE per 18 vots a
favor (7 de CiU, 2 de UTPS, 2 de UMdC, 1 del PSC, 1 de RDS i 5 dels regidors no adscrits) i
3 vots en contra del PP.

Pren la paraula el Sr. García:
-Sr. Alcalde, a nosaltres ens agradaria fer una intervenció per exposar el nostre
posicionament respecte a la urgència.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García, digui.

Sr. García:
-Gràcies. Bona tarda a tothom, regidors, regidores, alcalde, públic en general, premsa. A ver
en este momento ya les anticipo que nuestro voto será no y no y no estoy hablando de la
consulta ilegal que el Govern de la Generalitat pretende realizar sinó de los dos puntos del
orden del día del pleno de hoy. No a la urgencia de la moción y no a la moción. ¿Que
necesidad tenemos de convocar un pleno extraordinario con carácter de urgencia para tratar
un tema que no es urgente? Ni tan siquiera se ha publicado la Ley de consultas, ni tan
siquiera se ha convocado la supuesta consulta y hoy estamos aquí convocados en un pleno
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extraordinario para votar la urgencia de algo inexistente, el apoyo a una consulta que no ha
sido convocada. Y aunque así hubiese sido ¿a caso no podía tratarse este punto en el pleno
ordinario del mes de octubre? Es evidente que sí. Sepan ustedes que apoyar la urgencia de
esta moción es estar vulnerando la legalidad vigente y les puedo asegurar que el Grupo al
que represento pedirá el pertinente informe de legalidad a la Secretaría General de esta
Corporación.
El Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece en su
apartado segundo lo siguiente, dice que son sesiones extraordinarias aquellas que convoque
el alcalde o presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte al
menos del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por
escrito donde se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por
todos los que la suscriben. La relación de asuntos incluidos en el escrito no merma la
facultad del alcalde-presidente para determinar los puntos del orden del día si bien la
exclusión de algunos de los asuntos propuestos deberá ser motivada. Por lo tanto, lo primero
que nos gustaría saber es como se ha motivado ese escrito que justifica la urgencia, si es
que existe este escrito en el expediente, eso es lo primero que nos gustaría saber, si existe
ese escrito que es preceptivo por ley mediante el cual se tiene que motivar la urgencia.
Pero es que además, por su parte, el artículo 79 del mismo cuerpo legal dice que son
sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el alcalde-presidente cuando la
urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación
mínima de dos días hábiles exigidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril. ¿Pueden ustedes
aseverar que la urgencia del asunto a tratar no permitía convocar la sesión con más de dos
días hábiles exigidos por la ley? Es evidente que si se aprueba la urgencia del presente pleno
no se estará actuando conforme a derecho porque perfectamente se podía haber respetado
ese plazo de dos días hábiles exigidos por la ley.
Por todo ello, el voto del Grupo Municipal Popular será en contra de la urgencia. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. García, moltes gràcies. Degut al fet que és un ple que es convoca amb urgència
perquè es presenta una moció per part de dotze regidors i regidores de l’Ajuntament de
Salou i demanen que es convoqui amb caràcter d’urgència, jo demanaria als regidors i
regidores que han presentat aquesta moció si volen intervenir per tal de defensar la urgència
de la mateixa. Després jo ja diré, al final, el que toca. Gràcies.

Sr. Henar:
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-Si em permet Sr. Alcalde, bona tarda, senyores i senyors regidors i regidores, no tenia
prevista la intervenció en aquest punt però, evidentment, intervindré per explicar una
qüestió fonamental. Nosaltres vam tenir el dimecres, és a dir, ahir vam tenir un ple, un ple
ordinari, un ple que en la seva convocatòria no contemplava aquest punt de l’ordre del dia.
Es va plantejar la possibilitat, evidentment, de tractar-ho com un punt ordinari, urgent,
d’última hora en el plenari d’ahir però vull manifestar davant de tota la ciutadania i davant el
consistori que una de les persones que s’hi va oposar, no només m’hi vaig oposar jo, van
haver-hi altres companys de consistori que també, però vull deixar constància de la meva
oposició per un motiu fonamental, aquest és un moment històric, aquest és un moment
històric i els ciutadans i les ciutadanes de Salou han de veure la solemnitat d’un acte
d’aquestes característiques i, per tant, fer-ho al matí, a les 12 del migdia quan és molt difícil
la possibilitat de participació dels ciutadans i ciutadanes que treballen doncs no era adequat
i, per tant, vam considerar, jo en primer lloc, els meus companys de grup i d’altres regidors
que suposo que també intervindran sobre la conveniència de fer-ho aquesta tarda o a la
tarda per tal de facilitar la participació.
En aquest sentit vull també afegir una altra qüestió, una altra qüestió que he demanat que
ho digui l’alcalde i m’ha dit que no ho diria però ho diré jo, seguint les directrius de
l’Associació de Municipis per la Independència i de l’Associació de Municipis de Catalunya que
demanaven plens extraordinaris sense cobrar, vull dir i vull manifestar, perquè tota la
ciutadania ho conegui, que nosaltres, els regidors convocants o, en tot cas, que hem
demanat aquest ple extraordinari que cobrem per assistències aquest ple no el cobrarem.
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies. Sr. Zacarias, si em permet, crec que també hi ha un altre detall, és a dir,
no es va poder fer ahir justament perquè vostès presenten la moció a posteriori de la
finalització del ple d’ahir al matí.

Sr. Henar:
-Sr. Granados però, en tot cas, es podia haver votat la urgència de plantejar-la al matí.

Sr. Alcalde:
-Perdó, no m’ha entès. Jo dic que vostès quan presenten la moció al registre de Secretaria
és posterior a la finalització del Ple del matí, per tant, no hi havia temps material.

Sr. Henar:
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-Coherent amb la decisió política presa prèviament.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies.

Sr. García:
-Sr. Alcalde. Sr. Zacarías, a veure, em sembla molt bé la seva argumentació però és que al
final estem parlant de que hi ha una normativa que s’ha de complir i la normativa diu el que
diu i jo li he donat lectura a un parell d’articles de la llei que diuen de manera taxativa com
s’ha de procedir quan s’ha de convocar un plenari extraordinari i el que diu és, en primer
lloc, que les persones que demanen aquest plenari extraordinari l’han de justificar, han de
justificar els motius pels quals existeix aquesta urgència i aquesta necessitat de que sigui
extraordinari. I li torno a preguntar, que jo sàpiga, perquè no se’ns ha donat trasllat, no hi
ha cap escrit de motivació d’aquesta urgència, l’únic que tenim és còpia, o se’ns ha donat
trasllat d’aquesta moció que avui debatrem al plenari però no tenim res més, això per una
banda. I per una altra banda diu que si el ple ha de ser extraordinari i, a més a més, urgent
doncs aquesta urgència ha d’estar també justificada. I com justifica vostè avui la urgència?
Em diu que és perquè estem vivim un moment històric. Bé, aquesta és la seva argumentació,
però jo n’hi donaré una altra, jo respecto la seva opinió, per vostès és un moment històric,
per nosaltres no però indiferentment d’aquesta qüestió, el que considero és que la legalitat
l’hem de complir i, evidentment, aquest plenari per tractar aquest mateix tema es podria
haver celebrat sense caràcter d’urgència la setmana que ve, perfectament, com un plenari
extraordinari però sense que fos urgent. Quin problema hi havia amb aquesta qüestió? Cap
ni un. I ho hem manifestat a l’inici d’aquest plenari, avui debatrem una qüestió que a data
d’avui és inexistent perquè encara no s’ha publicat la Llei de consultes i perquè encara no
s’ha convocat la data per una suposada consulta, llavors, on està la urgència Sr. Zacarias?
Aquesta és la meva pregunta perquè és que encara no ho sé.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias un incís, si us plau. Si els hi sembla bé, donat que estem en un punt que és el
punt de la urgència on suposo que intervindran la resta de regidors, per una qüestió de
sistemàtica que cadascú defensi el seu posicionament i després el Sr. García que contesti a
tots de cop perquè si no anirem, que no hi ha cap problema, debatent el tema de la urgència
i jo crec que del que es tracta també és entrar en el fons. Per una qüestió de temps.

Sr. Henar:
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-Sr. Granados, simplement per allusions. Bé Sr. García s’ha de complir la legalitat, per
suposat, vostè sap que un ple extraordinari es convoca amb 48 hores, però un ple urgent si
a l’ordre del dia s’aprova la urgència està perfectament des del punt de vista legal i adquireix
plena validesa. No entraré més en aquest debat, penso que la qüestió fonamental és una
altra, estem constituïts en ple i, per tant, entenc que hem de passar al punt següent de
l’ordre del dia. Però sí que li diré una cosa, vostè ha parlat d’una llei que encara no està
promulgada, i com és que el Tribunal Constitucional ja ha dit que hi votarà en contra?
Expliqui-m’ho vostè també. Perquè clar, resulta que vostès, el Govern diu que és illegal i
encara no s’ha promulgat, doncs per la mateixa raó estem convocant aquests plens
extraordinaris. Gràcies.

Sr. García:
-Això li haurà de preguntar al Tribunal Constitucional Sr. Zacarias, jo no sóc magistrat del
Tribunal Constitucional.

Sr. Alcalde:
-Bé, si els hi sembla bé als regidors i regidores plantegem aquesta sistemàtica, d’acord? Qui
vol intervenir? Alguna persona més per tractar la urgència? Sr. Benet?

Sr. Presas:
-Sí, molt breument i no vull repetir-me en el que deia el Sr. Henar que hi coincideixo
totalment en el moment històric que per nosaltres estem vivim, evidentment per vostès no.
Jo només li diré que jo en el tema de la legalitat no hi vull entrar perquè des del punt de
vista que està sota la tutela del secretari general d’aquesta Casa jo entenc que és legal i no
sóc jurista i no em plantejo més. Però crec que vostès ens volen portar sempre al mateix
terreny, sí, volen portar a solucions legals o a lleis problemes polítics, i això és un problema
polític senzillament, no veig cap inconveniement en tractar avui aquesta tarda aquí, i jo crec
que l’expectació de la gent així ens ho ratifica, tractar un tema com aquest. Jo no vull entrar
en el tema de la legalitat, senzillament crec que és un tema polític i prou.

Sr. Alijo:
-Simplement afegir que hi ha un escrit dirigit a l’Alcaldia que el signen 11 regidors, després
se n’hi ha afegit una altra regidora, on li demanen a l’alcalde la celebració d’un ple
extraordinari i urgent. L’alcalde de conformitat a l’article 462 de la LRBRL té 15 dies per
convocar-lo, però si li estan demant urgent aquí el que procedeix és votar la urgència i
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cadascú pot defensar la posició que tingui perquè és un tema polític i no jurídic, la declaració
d’urgència és un moment històric del país que cadascú ho interpretarà a la seva manera,
procedir a votació i res més.

Sr. Alcalde:
-Des del punt de vista de la legalitat Sr. Secretari li agraïm la seva intervenció i jo,
evidentment, com en definitiva és l’alcalde qui convoca aquest plenari a petició d’onze
regidors i regidores, he de dir el perquè he accedit a la seva petició i convoco aquest plenari.
Mirin, és una qüestió molt senzilla. En primer lloc, jo entenc que la llei a mi m’empara, i en
segon lloc, i molt important, els qui es senten demòcrates i estant en un sistema democràtic
perquè m’ho demanen, nada más ni nada menos, para que lo entiendan bien, m’ho
demanen onze regidors, en aquest ajuntament, senyores i senyors, això significa majoria
absoluta. Què ha de fer l’alcalde? No fer cas a una majoria absoluta de regidors i regidores i
representants del poble de Salou? Doncs clar que sí que hi he accedit, evidentment, si m’ho
demana la majoria. I és aquest el motiu principal pel qual avui ens trobem aquí, l’alcalde
decideix perquè ho demana una majoria. Una qüestió purament de principi democràtic.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, a veure, vostè diu que què ha de fer l’alcalde quan onze regidors li presenten un
escrit demanant un ple extraordinari, doncs bé, en principi, el que ha de fer l’alcalde és
escoltar als regidors però el que ha de fer és vetllar perquè es compleixi amb la legalitat.
I Sr. Secretari, vostè fa referència al fet que hi ha un escrit presentat per onze regidors i
aquest escrit presentat per onze regidors diu que demanen que es convoqui aquest plenari
urgent i extraordinari, però vostè sap tan bé com jo que el que diu la llei és que aquesta
sollicitud ha d’estar motivada, llavors jo, l’única pregunta que li faig és, aquest escrit està
motivat o simplement es demana el ple extraordinari i urgent?

Sr. Alijo:
-Es demana amb caràcter urgent i extraordinari.

Sr. García:
-És a dir, que no està motivat. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Miri, Sr. García i per acabar ja amb aquest debat que portem ja una bona estona remenant
sempre el mateix. Escolteu una cosa, miri Sr. García, a veure, com li ha dit molt bé el Sr.
Secretari això és una qüestió de que és legal aquesta convocatòria d’acord amb el que està
dient el secretari de la Corporació que ha de vetllar per la legalitat d’aquesta Casa ens diu
que és legal. I, escolti, no m’ho demana qualsevol regidor, un nombre x de regidors, m’ho
demana la majoria absoluta dels representants dels salouencs i salouenques. Per tant,
aquest ja és un motiu més que suficient per aquest alcalde per decidir de convocar-lo.
M’entén? I, escolti, la legalitat no està en funció de si me gusta o no me gusta, escolti, la
legalitat és la que és, ens agradi o no ens agradi.

Sr. García:
-Efectivament.

Sr. Alcalde:
-Moltes vegades hem d’acatar sentències que no ens agraden, però les hem d’acatar perquè
estem en un estat de dret.

Sr. García:
-La legalitat és la que és Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Exacte.

200.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Vista la moció presentada pels regidors Sr. Marc Montagut Prats, Sr. Benet Presas Sureda,
Sr. Felip Ortiz Martínez, Sr. Manel Macho-Quevedo Vivó, Sr. Ramon Pascual Poy, Sra. Martina
Fourrier Martínez, Sra. Núria Buira Clua, Sr. Zacarias Henar Moros, Sra. Ma. Rosa Sanahuja
Montesinos, Sra. Ma. Rosa Pasquina Rodríguez, Sr. Aitor Arruego Ubide i Sra. M. José
Rodríguez Andrades, que es transcriu literalment a continuació:
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“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 una 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 setantacinquè 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
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
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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.

Pels motius anteriorment exposats, els regidors signants, proposen al Ple de la Corporació
l’aprovació dels següents 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 Salou 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 el
19 de setembre de 2014, 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
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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.
Salou, 24 de setembre de 2014.”

El Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA, per 12 vots a favor (dels regidors Sr. Montagut, Sr.
Presas, Sr. Ortiz, Sra. Rodríguez, Sr. Macho-Quevedo, Sr. Pascual, Sra. Fourrier, Sra. Buira,
Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), 4 vots en contra (Sr. García, Sr.
Lavilla, Sr. Alarcón i Sra. Pino) i 5 abstencions (dels regidors Sr. Granados, Sr. Barragán, Sra.
Gómez, Sr. Brull i Sr. Otal), APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Abans d’iniciar les intervencions insisteixo als regidors i regidores de mantenir la sistemàtica
de que facin tots la seva exposició i, si us plau, si els hi sembla bé, no contestin un a un sinó
que es faci al final i després que hi hagi una rèplica. Dit això començarem pels regidors i
regidores que han signat la moció i, per tant, començaran ells en defensa de la mateixa.
Donem la paraula al Sr. Zacarias Henar.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados. Avui, en una sessió històrica per l’Ajuntament de Salou, i en un
moment històric pel futur de Catalunya, ens trobem reunits i constituïts en Ple municipal
tots els representants electes del poble de Salou davant dels seus ciutadans i ciutadanes.
Estem convocats per la història a l’objecte de decidir el nostre recolzament al Parlament de
Catalunya en la promulgació de la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana i per donar, també, el nostre recolzament al Govern de la Generalitat en la seva
voluntat de convocar una consulta no referendària, per tal que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya expressin lliurement la seva opinió sobre el model de relació que volen o volem
amb l’Estat Espanyol, el proper 9 de novembre.
L’atzucac en què la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010 va situar al poble de
Catalunya, anullant elements essencials de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia del 2006
després d’haver estat aprovat per les Corts Espanyoles, pel Parlament de Catalunya i
referendat pel poble català no té altre solució que l’exercici del dret a decidir reconegut en la
Carta de les Nacions Unides, reiterada en les Resolucions 1541 i 2625 de les Nacions Unides
i en l’article 1 de la Declaració sobre els principis del Dret Internacional de l’Assemblea
General de l’ONU, conegut també amb el nom de “Pactes Internacionals” que diu
textualment: “En virtut del principi d’igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles,
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consagrat en la carta de les Nacions Unides, tots els pobles tenen el dret de determinar
lliurement, sense ingerència externa, la seva condició política i de procurar el seu
desenvolupament econòmic, social i cultural, i tot Estat té el deure de respectar aquest dret
de conformitat amb les disposicions de la Carta”. I remarca que “l’establiment d’un Estat
sobirà independent, la lliure associació o integració amb un Estat Independent o l’adquisició
de qualsevol altre condició política lliurement decidida per un poble constitueixen formes de
l’exercici del dret a la lliure autodeterminació d’aquest poble”. I això, senyores i senyors, no
significa altra cosa que si existeix un “poble català” i és evident que existeix, aquest poble té
el dret a l’autodeterminació.
El reconeixement del dret a la lliure autodeterminació del poble català és un deute històric
que l’Estat Espanyol té amb Catalunya, que la Constitució de la República Espanyola de l’any
1931 no va saber resoldre i que la Constitució Espanyola de 1978 permet entreveure quan
en el seu article 2 reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que
integren la Nació Espanyola. Espanya, senyores i senyors és, ha sigut i serà una nació de
nacions. Perquè el concepte de nacionalitat, Sr. García expresament per vostè, i el concepte
de nació són idèntics i ho són, fins i tot, en el mateix diccionari no de la llengua catalana sinó
de la Real Academia Española en la qual la nació és definida com el “conjunt de persones
d’un mateix origen i que generalment parlen un mateix idioma i tenen una tradició comú” i
en el qual, en el mateix diccionari de la Real Academia Española, nacionalitat és definida
“com la condició i el caràcter peculiar dels pobles i habitants d’una nació”. En altres paraules,
Sr. García, si la Constitució reconeix el caràcter de nacionalitat per Catalunya, sempre
d’acord amb la mateixa definició del Diccionari de la Real Academia de la Lengua Española,
és per la “condició i caràcter peculiar dels pobles i habitants de la Nació Catalana”. Cap
filòleg, cap jurista, cap polític, cap estadista han estat capaços de trobar un significat
diferent als conceptes de nació i nacionalitat. Sap perquè? No l’han trobat, simplement
perquè no existeix.
Doncs bé, desgraciadament el pacte constitucional que va donar lloc a la Constitució
Espanyola l’any 78, ara s’ha esgotat. L’ha esgotat la miopia de l’Estat Espanyol
independentment de qui ha governat a Espanya, sigui el Partit Popular o sigui el PSOE. L’ha
esgotat la sentència d’un Tribunal Constitucional polititzat, manipulat pels partits polítics
espanyols espanyolistes i desprestigiat davant l’opinió pública catalana i espanyola també.
L’ha esgotat l’actitud garrepa i asfixiant d’alguns dirigents de comunitats autònomes
espanyoles que ens exigeixen per ells el que és vital per a nosaltres. I l’ha acabat esgotant,
definitivament, la inacció del Govern Espanyol presidit pel Sr. Rajoy. El que podia haver estat
un pacte polític sobre el finançament de Catalunya al 2011, ha acabat sent al 2014 una
mobilització de 1,8 milions de catalans i catalanes cridant independència, una mobilització
sense precedents ni a Espanya ni a Europa ni al món. Una lliçó de civisme i de ferma
voluntat de tot un poble de defensar fins al final el dret a ser tractat com el que és. Un
poble, una nació plural i democràtica, que creu en sí mateixa i que sent que ha arribat el
moment històric de decidir lliurement sobre el seu destí.
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Ara bé, la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, si
bé permetrà conèixer l’opinió del poble català, no és encara l’exercici del dret
d’autodeterminació. El Govern Espanyol, els partits espanyolistes, no volen entendre aquesta
gran diferència, la consulta no referendària que es proposa només permetrà conèixer l’opinió
i els desitjos del poble sobre la nostra relació, sobre el nostre encaix amb l’Estat Espanyol i
cap demòcrata, cap demòcrata repeteixo, no pot tenir por a conèixer el que el poble vol, i si
té por és perquè no és demòcrata.
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció des del convenciment que l’exercici del dret a
decidir a la Consulta del 9 de novembre és el millor per Catalunya i per Espanya, hi donem
suport des de les organitzacions que ens representen actualment a l’escena política:
Moviment Avancem, Nova Esquerra Catalana, Moviment Catalunya i Associació Catalunya,
Socialisme i Llibertat, votarem a favor perquè volem acabar d’una vegada amb la situació
política actual, perquè la votació molt majoritària de tots els municipis catalans demostrarà,
està demostrant, ha demostrat, un cop més, la ferma voluntat del poble català d’exercir el
seu dret a decidir, perquè és una consulta legal, en el marc d’una llei legítimament aprovada
pel Parlament de Catalunya, perquè no entenem com es pot dir que una llei de consultes no
referendàries que té l’aval del Consell de Garanties Estatutàries pot ser considerada illegal,
com vostè ha dit Sr. García, abans del pronunciament del Tribunal Constitucional, i ja està
dient el Govern i la Fiscalia, perquè si l’aparell de l’Estat Espanyol, Sr. García, impedeix
aquesta consulta, la possibilitat de convivència tranquilla, pacífica i productiva entre
Catalunya i Espanya pot quedar malmesa per generacions i perquè, com deia Joan Raventós,
som socialistes i catalanistes per les mateixes raons, que no són altres que la defensa d’un
model social, cultural, econòmic, polític i democràtic propi i millor pels catalans i les
catalanes.
Vull acabar donant les gràcies a tots els ciutadans i les ciutadanes que avui esteu aquí
presents, acompanyant-nos, per la vostra consciència sobre la transcendència històrica dels
acords d’aquest Ple extraordinari, a tots i totes els regidors i regidores que han signat la
sollicitud d’aquest Ple extraordinari per la seva generositat que ha permès que, per damunt
d’interessos de partit i d’interessos electoralistes, ens haguem posat d’acord en una qüestió
tan transcendental pel futur del nostre país, agrair també, com no, per les facilitats donades
per l’alcalde per la convocatòria urgent d’aquest ple, moltes gràcies Sr. Granados. I cridar,
instar a tots els membres d’aquest consistori, a tots, a que votin afirmativament la proposta
de moció, perquè no hi ha conquesta democràtica ni social que no costi esforços i sacrificis i
avui, com he dit al començament, la història ens convoca a no defraudar les aspiracions
legítimes del nostre poble. VISCA CATALUNYA!

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Henar. Té ara la paraula el Sr. Ramon M. Pascual.

Pren la paraula el Sr. Pascual:
-Gràcies alcalde, regidores, regidors, senyores i senyors assistents a aquest plenari. Avui,
com bé ha dit el Sr. Zacarias Henar, posem a votació la moció de suport a la convocatòria de
la consulta sobre el futur polític de Catalunya del proper 9 de novembre de 2014.
I com a inici de la meva intervenció, ja els vull avançar que hi votaré a favor. Vull que es
vegi aquest gest com un acte de respecte, com l’expressió d’una persona que vol saber el
que pensen la resta dels seus compatriotes. I no, com el que alguns podrien malinterpretar,
com un acte que va en contra dels ciutadans de la resta de l’Estat. No és pas això el que em
mou.
Crec, que a més d’un, l’hauria de fer reflexionar el fet que des d’una comunitat s’expressi, de
forma àmplia i reiterada al llarg del temps, la seva creixent disconformitat amb el seu encaix
a l’Estat. El més llògic, al meu entendre, seria pensar que alguna cosa s’ha fet o s’està fent
malament.
I el pitjor que es pot fer, permetint que els hi digui, és girar l’esquena a la remor que creix i
fer com qui no vol sentir el clam d’una part que segons sembla és important a la ciutadania.
La grandesa d’un Estat que realment vol escoltar la veu dels seus ciutadans, no es demostra
negant una possibilitat, sinó posant tots els mitjans, i anant fins al límit perquè la veu
d’aquests sigui escoltada i respectada.
Un Estat, al meu entendre, no demostra el seu poder desoint una demanda d’una part
significativa de la seva ciutadania. No basa la raó en la força de l’amenaça ni de la por.
Perquè si així ho fa, l’única cosa que es pot aconseguir és arribar a on hem arribat avui.
Hi hem arribat perquè després de més de 600 anys del Compromís de Casp, després de 300
anys dels fets del 1714, de patir tot tipus de dictadures, prohibicions i persecucions, d’una
Mancomunitat, i de tres Estatuts d’Autonomia, hem arribat avui a que més de 600
Ajuntaments de tot Catalunya han votat ja favorablement la moció en suport a la
convocatòria de la consulta sobre el futur polític del nostre país.
Hi ha diferents maneres d’entendre com un país vol ser, vol créixer i es vol relacionar amb la
resta del món.
Catalunya, des del meu punt de vista, s’ha vist abocada a entendre’s amb un Estat molt
poderós, gran, amb molts recursos, i amb una història de la que se sent i en alguns casos es
pot sentir molt orgullós.
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Tinc el sentiment, de que per contra, Catalunya, des de fa segles ha hagut de demanar
permís per expresar-se, per créixer i per ser. Que una part del poble sempre ha necessitat
del beneplàcit de l’Estat per ser com és, i per sentir el que vol sentir.
I al cap i a la fi, arriba un moment en què un, com a ciutadà, es replanteja les coses i diu, sí
vull votar. Vull votar perquè quan ho faci ho faré pensant en què estic fent el millor per a la
resta de ciutadans de Catalunya, i fins i tot per a la resta de ciutadans d’Espanya.
I m’agradaria, que qui ho fes en sentit contrari al meu, ho fes pensant exactament el mateix.
En el si d’una societat que es suposa avançada, madura i democràtica, votar no pot dividir
mai. És al meu entendre, un acte immens de grandesa envers la resta de conciutadans.
Per aquest motiu, vull mostrar el meu agraïment a tots els ciutadans espanyols que han fet
públic el seu suport al procés que vol endegar Catalunya. Ciutadans anònims i d’altres no
tant, com Iñaki Gabilondo, Ramoncín, com Joaquín Sabina o el mateix seleccionador de la
selecció espanyola Vicente del Bosque. A tots ells els hi vull mostrar el meu agraïment per la
seva valentia, ja que han estat suportant comentaris despectius i ofensius que han hagut de
soportar.
Com deia, una pregunta i una resposta no poden ser mai l’obstacle a res. Votar, al meu
entendre, clarifica, obre portes i camins.
Vull acabar recordant només un vers de Salvador Espriu que diu: “Escolta Sepharat els
pobles i els homes no poden ser si no són lliures”.
És per tot això que, com els hi he dit, dono el meu vot favorable a la moció que avui es
presenta, perquè “vull votar a favor de tots i en contra de ningú”.
Moltes gràcies i m’afegeixo al crit del Sr. Zacarias, Visca Catalunya!

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Henar:
-Sr. Granados si em permet. Hi ha una qüestió, si em permet, una qüestió prèvia. I és que
he oblidat, he omès dir en nom de qui parlava i si em permet ho dic perquè quedi
constància.

Sr. Alcalde:
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-Sí, si us plau.

Sr. Henar:
-Parlo, a més de en nom meu, com és natural, en nom dels tres regidors no adscrits a
l’oposició, Sra. Pasquina, Sr. Arruego i Sra. Sanahuja i, a més, en nom del cap de llista de
UTPS, Sr. Manel Macho-Quevedo. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Gràcies Sr. Pascual per la seva intervenció. Té la paraula la Sra.
Martina Fourrier.

Sra. Fourrier:
-Gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda a tothom, benvinguts. En un país democràtic hom escull als
seus governats i aquests tenen l’obligació d’escoltar i fer ressò de la voluntat del poble en les
seves decisions politiques. És per això que els municipis no poden ometre el missatge i desig
del poble de Catalunya.
Catalunya ha experimentat en els darrers anys un moviment pacífic a favor de
l’autodeterminació i la reivindicació del dret a decidir. No podem silenciar totes aquestes
veus.
El dret a decidir és un dret fonamental en qualsevol societat democràtica. Més enllà del
resultat de la consulta, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a que se’ls
garanteixi la llibertat individual i a poder decidir el seu futur.
Els ajuntaments i els seus representants no podem ometre la responsabilitat d’exercir la
representació de la ciutadania. Som i estem al servei del poble.
Els ciutadans no ens demanen que ens posicionem cap a un sí o un no, només ens demanen
que exercim la nostra responsabilitat de defensar l’estat democràtic. No hi podem girar la
mirada, és la nostra obligació.
Deixi’n que el poble pugui exercir la democràcia, els seus drets, les seves llibertats, tots som
partidaris, tant si som partidaris del sí, com del no.
Independentment del posicionament personal o de tots els partits, la societat civil, les
institucions, la majoria social demana votar i no els podem negar aquest dret.
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Salou com a municipi modern, obert, dinàmic i amb una important projecció cap al futur no
pot girar l’esquena a aquesta realitat, els ciutadans volen poder votar.
Per tal de poder fer realitat l’expressió de llibertat d’un país UMdC dóna suport a la
convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014.
I acabaré amb una frase del gran Pablo Neruda: “Podrán cortar todas las flores pero no
podrán detener la primavera.” Visca Catalunya!

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC DE LA SALA)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Fourrier. Ara té la paraula el Sr. Marc Montagut.

Sr. Montagut:
-Moltes gràcies. Alcalde, regidors, públic assistent, bona tarda a tothom. En primer lloc i en
nom dels regidors de CDC representats en aquest Plenari, en Felip Ortiz, en Benet Presas i jo
mateix, vull expressar el nostre agraïment a tots els regidors que han donat el seu suport i
que han fet possible que aquest Ple extraordinari es celebri i especialment també al nostre
alcalde que en tot moment ha facilitat la convocatòria d’aquest Plenari.
Penso que la sessió que estem celebrant ara mateix té una gran importància, es tracta d’un
Ple extraordinari per donar suport a l’exercici més pur i més clar de la democràcia, ja que es
tracta d’un Ple per donar suport a una consulta que ens ha de permetre decidir el nostre
futur i el futur dels nostres fills. Es tracta de donar la possibilitat que els catalans i catalanes,
que els salouencs i les salouenques puguin decidir de forma pacífica, cívica i democràtica
quin país volen i com el volen construir.
En segon lloc vull agrair a totes les persones que han vingut avui a compartir aquest
moment tan important per les nostres vides, per la ciutat de Salou i per la nació catalana.
Moltes gràcies per ser aquí. El vostre suport i el vostre entusiasme és el que fa que el procés
continuï endavant i que cada dia estiguem més a prop de recuperar els nostres drets i les
nostres llibertats perdudes.
En tercer lloc voldria explicar el sentit del nostre vot, que ja els avanço que serà favorable a
la moció de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de
novembre de 2014 i serà favorable perquè estem vivint moments molt importants, molt
importants pel país però també molt importants pel nostre poble, per les nostres famílies i,
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sobretot, pels nostres fills. Tot el que fem ho fem pensant en el futur de la gent que ens
estimem, tot el que estem fent, des de fa molts anys, ho fem pensant en aconseguir un
millor futur per a tothom. Volem un millor futur en un país nou, volem un futur millor en un
país millor i en aquest camí tothom hi és cridat i tothom hi és benvingut. I en aquest camí
tothom pot sumar i tothom pot contribuir amb energia, treball i illusió. Per això creiem que
Salou i el seu ajuntament no podien quedar al marge d’aquest moment transcendental pel
nostre país, creiem que com a institució de tots els salouencs i totes les salouenques hem de
sumar-nos a aquest moviment cívic i democràtic que l’únic que demana és poder votar.
Creiem que l’Ajuntament de Salou ha de ser un agent actiu que aposti per la democràcia,
que aposti pel país i que posi els mitjans per fer realitat el dret a decidir que tenim tots.
En aquests moments tan importants pel nostre país és hora de fer pinya, amb generositat,
amb esperit constructiu, amb valentia, nosaltres els regidors de CDC hem assumit el
compromís de servir al poble i el que reclama més del 80% dels pobles de Catalunya i també
milers de ciutadans i de ciutadanes de Salou és que puguem votar.
Nosaltres pensem que donar suport a aquesta moció és un compromís amb el poble i amb la
democràcia. Nosaltres pensem que no hi ha res més sagrat que defensar la democràcia i
defensar les esperances de les persones. Nosaltres pensem que votar és un exercici pacífic i
seriós i que la consulta del proper 9 de novembre és la manera que això es compleixi.
En aquest moment històric, el de major transcendència en els últims 300 anys, pel nostre
país un clam cívic de llibertat recorre tot Catalunya. Tenim per davant el repte de decidir el
nostre futur com a poble i com a nació, el compromís de voler votar i exercir aquest dret
universal i democràtic. I com va dir el president Mas és “l’hora gran de Catalunya”, l’hora
d’expressar la nostra voluntat de ser, de fer entre tots un país millor, just, solidari i
compromès amb les persones. I com a salouencs i com a catalans hem de respondre amb
valentia i amb esperit democràtic a la crida que ens fa el país i la història. Moltes gràcies. I
visca Catalunya!
(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Ara passaríem al torn de paraula als regidors i regidores que no han
signat la moció. Comencem, en aquest cas, per la Sra. Reyes Pino.

Sra. Pino:
-Buenas tardes regidors, alcalde, ciutadans. El meu vot serà en contra a la “moció de suport
a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya, del 9 de novembre de
2014”, pels següents motius:
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1º Se presenta una moción sobre algo que todavía no se ha convocado. No sabemos los
términos en que va a ser convocada la consulta. La propia ley está pendiente de publicación
en el D.O.G.C. y no es vigente todavía.
2º No estoy en contra del derecho a votar, ni tampoco en contra de votar en un referéndum.
Pero todas las votaciones se deben realizar según el reglamento jurídico vigente.
3º La “Llei de Consultes populars no referendàries i participació ciutadana” aprobada por el
Parlament de Catalunya, el 19 de septiembre de 2014 ¿Permitirá también que Tarragona
decida su futuro político? ¿Permitirá que les Terres de l’Ebre decidan también su futuro
político? ¿Permitirá también que Salou decida su futuro político? La fractura que podemos
hacer en Cataluña podría hacer de Cataluña un futuro que nada tenga que ver con el futuro
actual. No quiero que España se rompa.
Mi orgullo es ser catalana, española y europea y quiero seguir siendo una ciudadana
catalana, española y europea.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Ara té la paraula la Sra. Julia Gómez.

Sra. Gómez:
-Gràcies. Alcalde, regidors i regidores, públic assistent bona tarda a tothom. En nom i
representant els quatre regidors de FUPS, i en ús del torn d’explicació de vot sobre la moció
de suport a la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, que es sotmet
a aprovació, vull manifestar el següent:
En primer lloc, deixar clar que FUPS és un partit independent i d’estricta filiació
municipalista; i per tant sempre s’ha caracteritzat pel respecte més absolut a la pluralitat
d’idees i sensibilitats. I amb aquest criteri no tindria sentit que no estessim a favor de la
defensa de la màxima expressió de la democràcia, que són el dret a participar i la llibertat a
expressar-se lliurement; resumit en el dret a poder decidir el millor futur, que sigui dit de pas
és un principi fonamental recollit en quasi tots els acords i tractats internacionals.
I per tal de fer possible l’exercici d’aquests principis i drets, d’exercir la democràcia en
definitiva, els demòcrates tenim el deure de facilitar i garantir totes aquelles eines i
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mecanismes de participació, com són les consultes, per saber què volen i pensen els
ciutadans.
És un deure indefugible de la classe política perquè és l’essència de la democràcia, i la pròpia
societat ens ho demana i exigeix.
Avui ens trobem que una gran majoria social de Catalunya ens està dient i reivindicant el
dret a decidir i vol exercir-lo; i no podem girar l’esquena a la ciutadania perquè estem
compromesos amb ella i amb la democràcia. I la democràcia no fa distincions entre
ciutadans; tots tenim veu i vot i ho podem exercir en un sentit o en un altre, de forma lliure,
cívica i pacífica, plural i amb igualtat; i segons les nostres conviccions, per a conquerir un
sistema de convivència més just i coherent amb les decisions de la societat.
Per això, el Parlament de Catalunya, segons el que la legislació determina i responent a la
voluntat majoritària dels representants del poble català, acaba d’aprovar per una majoria
àmplia de les forces parlamentàries la “Llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana”, per tal de garantir la llibertat individual i el procés democràtic,
facilitant els recursos per fer possible la celebració de consultes legals.
Però en una democràcia, l’Estat de Dret és un element consubstancial del seu funcionament i
pervivència i, per tant, les consultes que es convoquen s’han de realitzar sempre dins el
marc de l’ordenament jurídic i a l’empara de les lleis que el conformen com ara la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
I en aquest sentit ens hagés agradat poder introduir el terme “legal” a la moció.
I per acabar vull dir que, per tots els motius i criteris anteriorment exposats, i sobretot
perquè FUPS és un partit que es caracteritza per una posició inequívoca de respecte cap a la
llibertat individual de pensament i cap a totes les sensibilitats politiques, socials i
ideològiques, una vegada més, els regidors i regidores de FUPS, per coherència, ens
pronunciarem fent prevaler la llibertat de vot. Moltes gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Julia Gómez. Té la paraula el Sr. Pablo Otal.

Sr. Otal:
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-Gràcies. Bona tarda Sr. Alcalde, ciutadans. Bé, la presentació d’aquesta moció al Ple de la
Corporació redactada per l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència canalitzada en aquest Ple a través dels onze regidors que l’han signada, és
veritat i ja s’ha dit, que s’emmarca en un context d’accions i reivindicacions que de forma
aclaparadora s’estan produïnt a Catalunya des del juliol del 2010. I això ha passat per tal de
fer possible l’aplicació efectiva del dret a decidir el seu futur a Catalunya. Com diu de forma
explícita aquesta moció han estat nombroses i massives les iniciatives que la gran majoria
del poble de Catalunya ha secundat per tal d’expressar de forma pacífica i modèlica el desig
de traçar la seva pròpia història. Aquests fets fan palesa una gran realitat i no és altra que
l’enorme dificultat actual que presenta l’encaix de Catalunya a Espanya. Això és un fet i no
es pot ignorar. Com tampoc el fet que el dret a decidir en llibertat és el dret més bàsic i la
més pura essència de qualsevol sistema democràtic. Estem doncs, davant d’una qüestió que
té una doble vessant, ens agradi o no, la purament legal i legalista, que s’aplica una llei, i la
purament política, que seria més de sentit comú. Per tant, circumscriure com intenten i ha
demostrat el Govern Central de Madrid, la magnitud de la problemàtica de Catalunya actual i
els seus anhels a un problema estrictament de legalitat i de Constitució és profundament
injust i, a més a més, de visió cortoplacista. Però també és cert que no es pot circumscriure
el tema a unes dinàmiques d’actuació unilateral, marcant estratègies i temps sense tenir en
compte res més i, per tant, aquesta desde luego no será, pot ser molt utòpica, molt bonica
però no serà la solució ideal. Ignorar la transcendència que té una consulta que no respecta
l’ordenament jurídic constitucional en un país plenament democràtic, com ho és a l’actualitat
l’Estat espanyol, i que probablement no seria reconeguda ni aquí ni als països europeus ens
porta, ens conduiria a una situació d’incertesa i incertidumbre que justament és el que
menys necessita un país en aquest moment.
Realitzar una consulta en aquestes condicions no només xoca amb una legalitat vigent sinó
que això és el pitjor i deslegitimaria el procés sobiranista en el qual està profundament
immers el poble de Catalunya.
Per tant, des del meu Grup ho tenim claríssim, el reconeixement del dret a decidir és bàsic i
ha de ser en totes les circumstàncies, la consulta també, però en un context de legalitat i
darrera d’un procés polític de pacte i de consens i que doni plena legitimitat a les nobles
aspiracions del poble de Catalunya que exerciria a través d’una consulta i de posterior
aplicació. Així doncs, tot i que compartim la pràctica totalitat de les afirmacions i qüestions
que es plantegen a la moció, la manca d’un marc normatiu consensuat fa que s’imposin les
incògnites de futur i, per tant, el nostre vot serà d’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Otal. Té la paraula el Sr. Mario García.

Sr. García:
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-Gràcies Sr. Alcalde. Bien, lo decía usted muy bien Sr. Otal, al final estamos hablando de dos
cuestiones que pueden diferenciarse pero yo creo que no deben desligarse. Por una parte
tenemos la vertiente política y por otro lado tenemos la vertiente jurídica o legal. Tanto en la
moción como durante las intervenciones de todos los concejales que me han precedido en el
turno de palabra he escuchado en reiteradas ocasiones hablar del “dret a decidir”. Ustedes
hablan del “dret a decidir” como un movimiento transversal que se sustenta en la esencia de
la democracia, es decir, pretenden hacernos creer que el derecho a decidir es la máxima
expresión democrática, pero eso es una falacia, y aquellos que tanto hablan de los
referéndums independentistas deberán reconocerme, Sr. Zacarías, deberán reconocerme que
este tipo de referéndums esconden una trampa en sí mismos y es la siguiente. Si sale que SÍ
el referéndum es irreversible, se acabó el derecho a decidir, ya no hay vuelta a lo anterior.
En cambio, si sale que NO hay que repetirlo las veces que haga falta hasta que salga que sí,
como por ejemplo ya están pidiendo en Escocia o ha pasado, en reiteradas ocasiones, en el
Quebec.
Vamos, que en el momento que consiguen su objetivo, ese derecho a decidir desaparece. A
eso le llamamos nosotros un derecho a decidir de conveniencia.
Pero ¿qué es el derecho a decidir? En realidad el derecho a decidir no es más que una
versión edulcorada del derecho de autodeterminación, que, este sí, tiene claramente
definidas las condiciones de su ejercicio en el derecho internacional. Como es sabido, el
ejercicio del derecho de autodeterminación sólo es reconocido en la práctica internacional
cuando concurren circunstancias excepcionales como dominación colonial, ocupación militar,
agresión grave y flagrante contra una minoría nacional, etc. Y posiblemente por eso hablan
ustedes en la moción de querer ejercer el derecho a decidir para recuperar las libertades
perdidas, y yo me pregunto ¿qué libertades?. Sólo en las mentes más delirantes del mundo
nacionalista catalán se puede afirmar algo así, que en Cataluña vivimos sin libertad, y que
sólo el derecho a decidir nos hará libres. Y como eso es algo que no se creen ni los propios
dirigentes del secesionismo, siendo conscientes de ello, intentan completar su programa
internacionalizándolo, pero también son conscientes de que presentar a Cataluña ante el
mundo como un territorio oprimido es un objetivo totalmente imposible. Y es entonces
cuando “el derecho a decidir” resuelve ese problema y se pretende trasladar el debate al
terreno del supuesto respeto democrático por la opinión de la mayoría, lo hemos escuchado
en reiteradas ocasiones también, aquí uno no es democrático si no se respeta ese supuesto
derecho a decidir ¿Y por qué se traslada el debate a ese terreno? Porque son conscientes de
que con el derecho internacional en la mano, Cataluña no tiene derecho a la
autodeterminación (como no lo tenía el Quebec en relación con Canadá, según la sentencia
sobre el tema del Tribunal Supremo Canadiense).
Solución al problema: Si hay una supuesta mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña
que quieren ser preguntados sobre el tipo de vinculación que debería existir entre ésta y
España, ¿cómo puede cualquier demócrata oponerse a la realización de una consulta
semejante? Ese es el mensaje que ustedes han lanzado aquí y que se está lanzando desde
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hace ya varios meses en todos los medios de comunicación, ese es el argumento utilizado,
esa es la trampa, porque en realidad, ese “derecho a decidir”, ese supuesto ejercicio de
democracia aparece en nuestro debate circunscrito a una única cuestión: la independencia
de Cataluña.
Ni a Mas, ni a Junqueras, ni a la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, se les pasa
por la cabeza que la sociedad catalana también pueda ejercer su derecho a decidir sobre la
secesión de una parte de Catalunya, por poner un ejemplo, no se les pasa por la cabeza que
la provincia de Tarragona pueda ejercer también esa supuesta máxima expresión de la
democracia, de la que tanto se ha presumido aquí, que ellos llaman derecho a decidir, y ese
argumento, precisamente ese argumento deja en evidencia a todos aquellos que hablan del
derecho a decidir como la máxima expresión de la democracia.
Por otra parte, resulta absolutamente falaz el argumento de que basta con que una mayoría
de ciudadanos de un territorio determinado exija ser consultado sobre un tema capital para
que tal consulta tenga que ser aceptada por todo demócrata que se precie. Y les pondré un
ejemplo: ¿algún demócrata defendería que, cinco décadas atrás, el Gobierno de Estados
Unidos debería haber atendido una hipotética demanda de ejercer el “derecho a decidir”
sobre la legislación que pretendía acabar con la segregación racial, si lo hubiese pedido una
amplia mayoría de los habitantes de alguno de los Estados del sur donde dominaban los
partidarios de dicha segregación? Si la respuesta, quiero creer, es no, ¿cuándo, entonces,
sería legítimo ejercer tal derecho y cuándo no? ¿Sobre qué temas sí y sobre qué temas no?
¿Y quién decidiría sobre ello, Sr. Henar?
El “derecho a decidir” no puede ser base de legitimación de nada porque no es más que un
artefacto creado para saltar lo que con la legalidad internacional, no sólo la española, sería
un muro infranqueable.
¿Entienden lo que les quiero decir? Creo que es bien sencillo, si no me entienden puedo
volver a empezar. Ustedes hablan del derecho a decidir como si éste fuese la máxima
expresión de un estado democrático, pero les recuerdo que la democracia no se sustenta sin
el respeto a las leyes con las que la propia democracia nos dota. Las leyes son las piedra
angular de un estado democrático, y si no se respetan la democracia deja de ser tal. En
democracia y con democracia las leyes se cambian, pero ni se desobedecen ni se ignoran.
Aquellos que hacen llamamientos a la desobedencia sí son antidemocráticos.
Miren, y ahora pasaré a hacer un análisis algo más jurídico, más legalista, para que puedan
estar hoy todos los presentes aquí ilustrados. Miren, la Ley de consultas populares aprobada
por el Parlament de Catalunya para dar cobertura a la prevista, supuestamente, para el 9 de
noviembre ha quedado desnudada en el dictamen emitido por el Consell de Garanties
Estatutàries. Cualquier jurista que sin perjuicios lea el dictamen (incluidos sus votos
particulares, com no) quedará convencido de que la ley vulnera la Constitución, y les
explicaré porqué.
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El problema nuclear que plantea la Ley de consultas es que la competencia para la
autorización de referéndums es exclusivamente estatal y así se establece en el artículo
149.1.32º de la Constitución Española. Esto no plantea dudas y, de hecho, hasta donde yo
sé, no ha sido discutido por nadie.
La Ley catalana de consultas por vía de referendo del año 2010, que es la que está en vigor
actualmente, así lo reconoce, como no podía ser de otra forma. De acuerdo con esta ley del
año 2010, que es la que está vigente actualmente, la Generalitat podría convocar un
referéndum siempre que el Estado lo autorizase.
Evidentemente, esta situación no satisfacía los propósitos de los secesionistas, que
pretenden celebrar la consulta prevista en noviembre incluso aunque no exista esa
autorización del Estado. Para este fin se elabora la Ley de consultas no referendarias. Son
varios los aspectos que plantean dudas de constitucionalidad en la ley; pero el más
relevante, el núcleo del debate, es el relativo a la determinación de qué ha de entenderse
por referendo. El propio título de la ley aprobada por el Parlament de Catalunya indica que
se refiere a consultas “no referendarias”, es decir, habla de una ley para realizar consultas
no referendarias y se trata de una indicación necesaria y les diré porqué, poque como hemos
visto, en caso de que la consulta sea un referendo tal consulta precisaría de la autorización
del Estado, debiendo canalizarse por la vía que ofrece la ley del año 2010 y no la aprobada
recientemente por el Parlament de Catalunya.
Ahora bien, ¿qué es un referendo? La respuesta es bastante clara, ya que el Tribunal
Constitucional (TC) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema en varias ocasiones y
en ellas ha interpretado que para que una consulta pueda ser considerada un referendo ha
de versar sobre una cuestión política de transcendencia especial y dirigirse a todos los
ciudadanos. Y justamente en la Ley aprobada por el Parlament de Catalunya se prevé una
consulta (concretamente en su artículo 3) cuyo objeto son decisiones políticas y en las que
puede convocarse al conjunto de la población (artículo 5). Es decir, se trata de una consulta
que es un referendo. Esto queda meridianamente claro y así se explica con contundencia en
los votos particulares del dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries.
En concreto, hay un jurista que ha emitido uno de esos votos particulares, el Sr. Eliseo Aja,
que afirma que “el derecho no admite el nominalismo” ¿qué significa eso? Lo que quiere
decir es que no por llamar a una cosa con otro nombre deja de ser esa cosa. Si a un
referendo se le pretende llamar consulta no referendaria sigue siendo un referendo, o como
explica el mismo Aja “un referendo simulado”, lo que implica ya no solamente vulneración de
la Constitución, sinó también del artículo. 122 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Siendo esto así, ¿cómo es posible que cinco de los nueve miembros del Consell de Garanties
Estatutàries hayan justificado la constitucionalidad del proyecto? Lo que sostienen esos cinco
miembros del Consell de Garanties es que aún siendo conscientes de la doctrina
constitucional sobre la materia, entienden que el principio democrático no es compatible con
que se excluyan determinadas materias de la posibilidad de realizar una consulta que no sea
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un referendo y como apoyo de su aserción mezclan, un batiburrillo, mezclan la autonomía
política en un Estado compuesto, la libertad de expresión, la reciente sentencia del TC de 25
de marzo sobre la declaración de soberanía del Parlament de Catalunya (donde manda
narices hacen referencia a otra sentencia y la misma sentencia dice que una Comunidad
Autónoma no puede convocar unilateralmente un referendo de autodeterminación) y
también hacen referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Canadá en relación al
Quebec que también viene a decir lo mismo.
En definitiva, una suma de despropósitos jurídicos orientados a justificar la aserción de que,
aunque una consulta dirigida al conjunto de la población sobre una cuestión política de
importancia ha de ser considerada un referendo de acuerdo con la doctrina constitucional,
no es un referendo en aquellos casos en los que se diga que no lo es. Esta idea es en el
fondo el único contenido y el único argumento que se puede encontrar entre las páginas 30
a 35 del propio dictamen.
No es ésta la única cuestión de la que se ocupa el dictamen y hay otras que merecen una
detallada atención, como por ejemplo la relativa a la configuración del registro de
participación en consultas populares no referendarias, y de la que se ocupa con detalle el
voto particular del jurista Marc Carrillo. Pero no quiero detenerme aquí, no quiero
extenderme en ello porque sería entrar en cuestiones técnicas que nos apartarían de lo que
es mi preocupación principal hoy: destacar la tristeza que causa el desprecio hacia un Estado
de Derecho la propia ley aprobada por el Parlament de Catalunya.
La norma jurídica es interpretable, pero eso no quiere decir que pueda servir de base para
decir cualquier cosa. Si así fuera, el Derecho desaparecería y sería sustituido por la mera
voluntad del poder, que nos diría en cada caso qué es lo que tenemos que leer en cada
precepto sin que el sentido aparente de lo escrito goce de ningún valor.
Y es muy peligroso, muy peligroso actuar de ese modo. Cuando el ordenamiento jurídico,
como garante de la seguridad y la previsibilidad, pretende ser sustituido por un mero
voluntarismo se desmorona la democracia, que no les quepa la menor duda.
El actual planteamiento que se está realizando en el tema de la consulta catalana, de
intentar enfrentar Constitución y Democracia, sosteniendo por parte de los secesionistas que
la consulta que quiere el Govern de la Generalitat es una expresión de democracia auténtica
que debe prevalecer sobre las exigencias democráticas de la Constitución, es la máxima
expresión de falta de respeto a nuestro Estado de Derecho, se mire como se mire.
Y ya sin querer extenderme más, permítanme que haga mención a un párrafo de la moción
que han presentado ustedes aquí. En la misma dicen “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”. Y nosotros nos
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preguntamos ¿por qué el Govern de la Generalitat en lugar de malgastar su tiempo en todo
este mandato electoral en hablar de la consulta, no lo ha dedicado precisametne a eso, en
ampliar el estado de bienestar, en combatir el paro, en combatir la pobreza, en combatir las
desigualdades?. Mire, las esteladas han servido para tapar la inoperancia y la mala gestión
de este Govern y sus cómplices, y ahora pretenden hacernos creer que con el “dret a
decidir” todos seremos más guapos, más altos y más ricos. Que se acabará el paro y que se
acabarán las desigualdades. Bonito discurso, demagógico discurso, populista discurso.
Y acabaré mi intervención como empecé la misma: esta moción es un sinsentido total. El
punto primero del acuerdo de la misma dice lo siguiente: “Mostrar el suport a la convocatoria
de la consulta del 9 de noviembre de 2014 (…)” ¿Pero qué consulta, si todavía no se ha
convocado nada?. Ustedes dan un apoyo por anticipado a algo que no existe. Y dice también
la moción “prendre el compromís de l´Ajuntament de Salou amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la posible, fent una crida a la
participació”. A eso se le llama hacer uso partidista de este ayuntamiento para dar soporte a
una consulta que no cabe en la vigente legalidad democrática. Y deben ser conscientes
aquellos que voten a favor la presente moción, que si es aprobada, si el TC declara la
suspensión de la ley este grupo municipal presentarà una nueva moción solicitando que se
deje sin efecto la presente. Nuestro voto es un voto de no a esta propuesta, que en realidad
es un sí, un sí a la democracia, un sí al Estado de Derecho y un sí a la convivencia, un sí a
Catalunya, un sí a España y un sí a Europa. Gracias.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. García per la seva intervenció. Donem la paraula al Sr. Antoni Brull.

Sr. Brull:
-Molt bona tarda, gràcies Sr. Alcalde. Regidors, regidores, veïns i veïnes, el 18 de juny de
2006 el poble de Catalunya va votar en referèndum per ratificar l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i gairebé 2 milions de persones van votar a favor de l’Estatut.
El Partit Popular no només va demanar el vot en contra sinó que, a més, va recollir
signatures contra Catalunya a la resta de l’Estat i va denunciar l’Estatut al Tribunal
Constitucional.
Aquest fet s’uneix al problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció
profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya, la
decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que
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el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un
tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP i les
incomprensions i atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra
cultura i el nostre sistema educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions
demanant canvis que aclareixin el devanir de la nostra societat. I com que venim d’on venim,
com que venim d’una sentència que va modificar allò que la gent havia decidit amb el seu
vot, estem convençuts que no hi haurà cap solució estable que no passi pel vot dels
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
Per això sempre diem que nosaltres també estem a favor del dret a decidir i que no hi haurà
una solució estable a l’actual distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà.
Tothom sap que el projecte del PSC no és el de la independència, el PSC té el seu propi
projecte, que és el de la reforma de la Constitució per fer d’Espanya un Estat Federal. Una
Espanya federal dins d’una Espanya i una Europa federal.
El PSC ha votat a favor la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
perquè pensem que és una eina important i necesària per consultar a la ciutadania. I respon
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. I que, molt
probablement, el President Mas la farà servir per convocar la consulta.
No tenim cap raó per obstaculitzar aquesta proposta però la consulta s’haurà de fer amb
totes les garanties legals i jurídiques. Tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable
a la greu crisi institucional que travessem al país que no passi pel diàleg, la negociació i el
pacte com a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania.
Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de reflexionar
sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera,
justa i honesta, especialment atenta al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i
ciutadanes. El meu vot serà d’abstenció i no per això no faré el crit, visca Catalunya.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull. Ara entraríem al torn de rèpliques, si algun regidor vol, comencem
mantenint el mateix sistema que l’anterior. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados. Començaré per on ha acabat vostè, bonito discurso,
demagógico discurso Sr. García. D’entrada vostè ja sap el que votaré, vostè ja m’ha acusat
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d’independentista, jo no li he parlat d’independència Sr. García, jo he parlat del dret a
decidir, cadascú amb la seva consciència ha de poder decidir el que consideri més oportú
pels seus interessos i pels interessos del país, per suposat, i això és secret i vostè no ho
sabrà, però jo defensaré fins a la mort el dret a decidir del poble de Catalunya i per això
vostè no em pot acusar d’independentista, em pot acusar de voler decidir, de poder exigir el
dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, això sí però no d’independentista, el qual no
vol dir que no ho sigui, però això està en el meu cor, això està a dins, i a vostè no li he dit, a
vostè no li he dit i, per tant, vostè no m’ho pot dir.
És curiós que vostè citi Escòcia i Canadà, escolti, Escòcia i Canada són, evidentment, sembla
ser que per vostè tenint en compte la interpretació que vostè, alguns juristes donen a la
Carta de les Nacions Unides o als pactes internacionals a què es refereixen als pobles
colonials però miri Sr. García li he llegit abans en la meva primera intervenció, no parla de
pobles colonials, no parla de colònies, parla de pobles, sense adjectiu, Canadà no és un
poble colonial, crec jo, i evidentment no ho és, com no ho és Escòcia però clar, tenen
governs, aquests sí que són governs democràtics que tenen experiència de centenars d’anys
de respecte a les nacionalitats, de respecte a les nacionalitats que composen, en aquest cas,
Canadà, com a país federal, o el Regne Unit. Per tant, no posi aquests exemples perquè no li
serveixen, són demagògics però no serveixen per defensar la seva posició.
Llibertats, llibertats Sr. García, és una llibertat, en aquest cas, és a dir, són llibertats les que
està evidentment coartant la Llei Wert, per exemple, són llibertats, la imposició
concretament a una escola de Salou d’un percentatge de llengua catalana superior al que és
habitual en un model que ha demostrat la seva eficàcia per aconseguir uns nivells magnífics
de coneixement de la llengua catalana i castellana, superiors, en el cas de Catalunya, a
moltes Comunitats Autònomes, en el cas de la llengua castellana, que només tenen una
llengua, nosaltres tenim resultats millors i li dic, com vostè sap, amb coneixement de causa,
resultats superiors. Llibertats, la llibertat de la cultura, la llibertat de la llengua, la llibertat de
les infraestructures, el tema de les balances fiscals, la injustícia de les balances fiscals. Vostè
creu que el Govern del Sr. Rajoy està ajudant o no ho sap que està ajudant a què cada dia
milers i milers de ciutadans de Catalunya que no ho eren es facin independentistes? Si
vostès són els principals responsables d’aquesta onada d’estelades que dia a dia van cobrint
tots els pobles i ciutats de Catalunya.
En tot cas, no seré jo qui li digui que torni a repetir la seva intervenció perquè miri, cada
vegada que intervenen vostès, cada vegada que intervé el Partit Popular en aquests termes
guayem milers i milers de ciutadans per la causa de l’autodeterminació. Segueixin vostès per
aquest camí.
I la democràcia, per suposat que s’ha de respectar Sr. García, demagògic discurs, com pot
estar, com pot tenir la barra Sr. García, la barra de dir que s’ha de respectar les lleis i vostès
no les han respectat, no les volen respectar, estan dient que són anticonstitucionals quan
encara el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, però si són vostès els primers que ho
estan fent, com poden veure la palla en l’ull aliè i no la veuen en el seu, que no se n’adonen?
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Referèndum, s’ha fet un lio Sr. García, s’ha fet un embolic amb el tema del referèndum. Miri,
agafi el diccionari, també aquest diccionari que tan li agrada de la Llengua Castellana i que
vostè tant utilitza en aquests Plens i veurà què diu de referèndum, què vol dir referèndum,
és la convocatòria de la consulta en relació a una norma, una llei o un acte administratiu.
Aquesta és la clau, aquesta és la qüestió fonamental que diferencia referèndum de consulta,
on està la llei que estem aprovant aquí. Miri jo tinc 64 anys i he viscut algun referèndum,
alguns en l’època del Franquisme que tant els hi agrada a vostès, alguns en l’època del
Franquisme i sempre ha sigut sobre una llei, sempre, aquí no hi ha cap llei al darrere, no es
sotmet en aquest cas a consulta popular la Llei del Parlament que ja l’ha aprovat
legítimament el Parlament, es fa una pregunta i per això és una consulta i ho tindrà molt
difícil el Tribunal Constitucional, no vagin traient pit per allí, ho tindrà molt difícil i la batalla
serà dura i no la tenen guanyada ni molt menys Sr. García, no la tenen guanyada.
Bé, finalment doncs insistir, Sr. García, respectin la llei, respectin la voluntat del poble de
Catalunya i, evidentment, es guanyaran també la seva confiança. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Bé, si vol algun regidor que ha defensat la moció fer alguna intervenció? El Sr. Benet.

Sr. Presas:
-Bé, només per precisar, no m’allargaré, jo crec que ho ha explicat prou clar i prou bé el Sr.
Henar. Però jo voldria fer un parell de reflexions. Una és que crec que el Ramon Pascual s’ha
confós abans al donar una xifra antiga, quan ha dit que més de sis-cents municipis de
Catalunya havien votat aquesta moció. Si no vaig errat són 828 municipis sobre 947, tots,
pràcticament tots convocats en Ple extraordinari i ex professo per aquesta moció. Per
nosaltres i per molta gent, el Sr. Henar deia, tinc 64 anys, jo en tinc 59 i vinc d’èpoques i
aquí hi ha altra gent, altres companys que han viscut altres èpoques del Franquisme, no és
que ho vulgui comparar ni de bon tros aquell moment amb ara. Miri, em sorprèn que no hagi
dit una cosa, em sorprèn que no hagi dit que com és que debatem això en un ajuntament
perquè és una pràctica habitual que fan quan es porten mocions d’àmbit general, però com
que no ho ha dit i ja tenia preparada la resposta deixi’m que li digui. Miri, els ajuntaments
lògicament, ho sabem tots, i tots hi estarem d’acord, són l’administració més propera al
ciutadà però les decisions dels ajuntaments, si fem història, l’Estat Espanyol el 12 d’abril del
31, hi va haver unes eleccions municipals que van portar que el 14 d’abril del 31 es
proclamés la República, llavors jo crec que és molt important que ajuntaments que
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representen més del 90% de la població de Catalunya hagin votat aquesta moció i l’hagin
aprovat.
En relació al tema de la legalitat, evidentment vostè pressuposa molta cosa, de moment
l’única cosa, com bé deia el Sr. Henar, només hi ha la Llei del Parlament de Catalunya que
vostès han dit que la recorreran, que serà inconstitucional, no ho sé, jo la veritat és que no
sóc jurista però no veig la cosa tan fàcil. Tot i això jo crec que aquí tots estem en què hem
d’estar dins de la legalitat, ja veurem quina, però voldria recordar-li que el primer Estatut
que va tenir Catalunya, que es va votar el 3 d’agost del 31, es va aprovar, penso que era per
un 90%, les dones no podien votar, no era legal que les dones votessin, avui això que ens
sona tan estrany l’any 31 no era legal, doncs hi va haver 400.000 dones catalanes que van
signar per aprovar aquest Estatut de l’any 31. Amb això li vull dir que això de la legalitat,
evidentment que l’hem de seguir, i no vull fer ara referència a altres coses que s’han parlat
molt sovint d’altres minories.
En tot cas, només dues coses. Quan ha dit el de l’autodeterminació que és només una via en
un sentit, això no és veritat, un país pot independitzar-se i un país pot federar-se, hem vist
casos de països que s’han federat voluntàriament, Puerto Rico per exemple és un estat
federat i segur que trobaríem d’altres casos. Els casos del Quebec i d’Escòcia, escolti, al
Quebec hi ha hagut dos referèndums, dos referèndums que han perdut els independentistes,
però hi ha hagut dos referèndums en un termini, jo crec, que d’uns 20 anys d’un a l’altre. I
ara a Escòcia l’única cosa que s’ha dit, penso que ha sigut l’encara actual Primer Ministre
Alex Salmond, dient que Escòcia havia parlat per una generació, senzillament jo no veig que
es produeixin referèndums arreu del món així tan lliurement.
I les dues últimes coses, en el fons jo evidentment en el tema legal no hi entraré però la
gran diferència que ens separa a vostès i a molts de nosaltres és que nosaltres volem votar i
volem que vostès votin i vostès no volen que votem, això és la gran diferència que ens
separa i crec que aquest és el greu problema, independentment de lleis o d’altres coses.
Nosaltres els regidors que hem signat aquesta moció i estic segur que bona part dels que
s’han abstingut o tots els que s’han abstingut també volen votar i, com deia el Sr. Henar, a
veure jo sí sé el que votaré i sí ho dic i també intueixo, evidentment, el que votarà vostè, si
s’arriba a votar, però el problema és que vostès, o el seu partit o qui governi el seu partit
ens vol impedir votar, aquest és el gran problema de fons.
Jo acabaria aquí i només voldria afegir una qüestió i és un agraïment molt especial a tota la
gent que ha fet possible que arribem fins aquí, era un trajecte que els que portem molts
anys en aquesta lluita gairebé no pensàvem que hi arribaríem i volia fer una menció molt
especial a Òmnium Cultural i a l’Assemblea Nacional Catalana que han sigut qui realment ens
han conduït a tots, amb unitat, en aquest procés, sense ells de cap manera estaríem on
estem. Moltes gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet. Té la paraula el Sr. Mario García per si vol contestar alguna de les
intervencions.

Sr. García:
-Gràcies Sr. Alcalde. Sr. Henar perdone usted si le he llamado independentista, es que
últimamente me había parecido leerlo en algún periódico pero no volveré, no volveré a
llamarlo así.

Sr. Henar:
-Sr. García no era jo qui ho deia, eh.

Sr. García:
-No, no, tiene usted razón.

Sr. Henar:
-Miri, algú aixeca la mà per aquí.

Sr. Barragán:
-Sí.

Sr. García:
-Tiene usted razón.

Sr. Henar:
-Veu quins riscos que tenen les coses per no parlar en propietat?
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Sr. García:
-Habla usted una vez más del derecho a decidir y yo vulevo a la misma, porque claro ¿hasta
donde llega ese derecho a decidir Sr. Henar? ¿Es un derecho absoluto? ¿Tenemos derecho a
decidir sobre cualquier cuestión? ¿Solamente tenemos derecho a decidir sobre aquello que
nos interesa? Cuando se consigue nuestro objetivo ¿desaparece ese derecho a decidir? Es
que ya le he dado todos los argumentos anteriormente, creo que no hace falta que se lo
repita. Dejemos de hablar del derecho a decidir porque es un derecho interesado, es un
artefacto creado simplemente para llegar a un objetivo que es la independencia de
Catalunya, ni más ni menos, las cosas como son.
Habla usted de libertad y me habla de la Ley Wert y dice que nuestro Gobierno español
coarta libertades, pero perdone usted que le replique, si hay una coacción mayor de la
libertad es aquella que sanciona a los pequeños y medianos empresarios por rotular su
establecimiento en la lengua que les plazca, eso es coartar la libertad de los ciudadanos y
ciudadanas de Catalunya Sr. Henar, mírelo usted como quiera pero eso es coartar la libertad.
Por lo tanto, ustedes sólo ben “la paja del ojo ajeno”, como usted decía, pero no la ven en el
propio, analicen un poco toda la realidad de Catalunya.
Habla usted de que la definición que da el diccionario referente a referendo es en una línea,
pero es que yo le he leído la definición que da la norma, la ley vigente de lo que es un
referendo. Como democráticos parece ser que usted considera que debemos hacerle más
caso a aquello que dice el diccionario que aquello que dicen las leyes a las cuales estamos
sometidos en un estado democrático y de derecho. Eso precisamente no hace mucha
apología de ser democrático Sr. Henar. Si tenemos que regirnos por la definiciones que da
un diccionario y no por las definiciones que establecen nuestras normas mal vamos en un
estado de derecho.
Hablan ustedes de Escocia y de Catalunya, pues bien, també ho portava preparat Sr. Benet,
per això m’ha agradat que parlessin d’Escòcia i de Catalunya. Saben perfectamente que
Catalunya no es Escocia y que Escocia no es Catalunya, la consulta que tuvo lugar en
Escocia es legal y fruto del acuerdo del mandatario escocés Alex Salmond, que por cierto ha
dimitido, y el Primer Ministro Británico David Cameron, ambos dirigentes han alcanzado un
pacto dejando claro que es lo que se pacta, la pregunta, sencilla y directa de si Escocia
quiere romper con el Reino Unido o no quiere romper con el Reino Unido. Pero mire por
donde, ni Catalunya es Escocia ni Artur Mas es William Wallace. Catalunya nunca ha sido
independiente por lo que en ningún caso supondría recuperar un estatus anterior que alguna
vez le fue arrebatado. Escocia, sin embargo, sí fue independiente y aquel joven William
Wallace al que pretende asemejarse el President de la Generalitat que pintó en su rostro dos
colores y que estará en el imaginario colectivo gracias a Hollywood brindó a Escocia una
libertad de la que disfrutó hasta 1707, año en el que se firmó el Acta de Unión con
Inglaterra. El Reino Unido es la unión de cuatro reinos, como su propio nombre indica, no
pretendamos engañar a la sociedad. España es una única nación, un único estado, aunque
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autonómico, una forma de federalismo que reconoce cierto nivel de autogobierno a cada
región y esas son las grandes diferencias entre Escocia y Catalunya, eso es así.
Sr. Benet feia vostè referencia a dades estadístiques doncs bé, a mi també m’agradaria fer
una petita menció a aquestes dades estadístiques. Los datos estadísticos que quiero
expresar son referentes a una Constitución Española que fue votada por una mayoría
aplastante de los españoles, de los vascos, de los catalanes, de los aragoneses, un 67,90 %
de los catalanes votó en el referendo constitucional de 1978 y de ese 67,90 % un 90,46 %,
repito un 90,46% votó sí, una cifra que superaba la media española. Otro dato significativo
es que 28 años después, en julio de 2006, en la Comunidad Autónoma de Cataluña se le
planteó una nueva pregunta ¿aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña?
Pero esa vez ni la mitad de los catalanes acudió a votar Sr. Benet. Además de ese 48,85 %
que se expresó en las urnas en esa ocasión sólo un 73% dio el sí, es decir, le daré más
cifras, fueron 2.701.870 ciudadanos catalanes los que votaron a favor del proyecto
constitucional, mientras que a favor del Estatuto del 2006 sólo votaron 1.899.563 catalanes,
sin olvidar que en el año 2006 había 911.930 más electores que en el año 1978. Es ahí, es
en las urnas donde existe ese derecho a decidir de los catalanes, es ahí donde se demuestra
la voluntad del pueblo catalán, no en manifestaciones en las calles, en eso consiste el juego
democrático, pueden ustedes hacernos pensar lo contrario pero es así, en eso consiste el
juego democrático y ustedes lo saben.

Sr. Alcalde:
-Si us plau, mantinguin una mica el silenci. Gràcies.

Sr. García:
-Gràcies Sr. Alcalde, però no calia perquè la veritat és que dono per contestades totes les
rèpliques per part dels companys regidors que han intervingut. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. Henar:
-Sí, només una intervenció.

Sr. Alcalde:
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-Només una intervenció i acabem, si us sembla bé.

Sr. Henar:
-Molt bé, moltes gràcies i molt ràpidament perquè penso que estem esgotant a l’auditori. Sr.
García veig que vostè sap llegir molt bé les intervencions que li preparen els tècnics del Partit
Popular però no coneix la història del seu país. Catalunya no només ha sigut independent
sinó que ha format part del Regne de França. A la Guerra dels Segadors després del Corpus
de Sang Catalunya va passar a formar part del Regne de França, no només independent,
d’un altre estat, d’un altre estat, que per cert això ens va permetre saber el pa que donaven
els Borbones als nostres avantpassats.
Bé, simplement si aquestes dades que vostè presenta són tan favorables no tinguin por,
deixi’n votar, deixi’n votar. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Sr. Benet.

Sr. Presas:
-Sí Sr. Alcalde molt breument. Evidentment Escòcia no és Catalunya ni Catalunya és Escòcia.
I malauradament tampoc el Sr. David Cameron perdó, el Sr. Rajoy és el Sr. David Cameron,
malauradament. Ells van arribar a un pacte i han resolt el seu problema, aquí no es parla.
Quan compara Catalunya i Escòcia, escolti home, hi ha una diferència, sí que és veritat, sí
que és veritat que Escòcia es va associar amb el Regne Unit, formant el Regne Unit amb
Anglaterra i Galles, voluntàriament per un acord de les Corts Escoceses. Nosaltres les
llibertats, que a vostès això no els hi agrada que ho diguem així, les vam perdre amb les
armes, canvia bastant aquesta cosa. I en quant al tema de la història és que jo crec que és
tan obvi que l’afirmació que vostè ha fet, crec que és tan obvi que no és així, com ja ha dit el
Sr. Henar, que no val la pena francament perdre-hi ni un minut més. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Benet donem per acabades les intervencions.

Sr. García:
-Sr. Alcalde m’agradaria comentar.

Sr. Alcalde:
-És que després tindran dret a rèplica.

Sr. García:
-Era per fer una petita observació.

Sr. Alcaldia:
-Digui, digui que després no vull que se m’acusi de que jo aquí estic coartant la llibertat
d’expressió.

Sr. García:
-Amb aquesta intervenció ja acabo. A ver, efectivamente y lo hemos reiterado, España no es
Escocia, España no es Escocia ni Escocia es España y aquí nadie está coartando la libertad
de que se pueda votar ni la libertad de que una parte del territorio de nuestra nación pueda
independizarse eso no se coarta pero existen unos mecanismos y a diferencia de otros
países europeos la Constitución Española no es inamovible y prevé dos tipos de modificación
y ustedes lo saben Sr. Henar y Sr. Benet. Una modificación ordinaria que requiere una
mayoría de 3/5 partes del Congreso y 3/5 partes del Senado y si no se obtuvieran las 3/5
partes del Senado, 2/3 del Congreso y mayoría absoluta del Senado y a petición de 1/10
parte del Congreso o del Senado un referendo de ratificación. Este es el caso, por ejemplo,
de la modificación de la Constitución que se llevó a cabo en el año 2011 entre el Partido
Popular y el Partido Socialista, como usted sabe Sr. Henar. Pero también existe un proceso
extraordinario de modificación de la Constitución, que es el que nos atañería en este caso,
ese proceso extraordinario es el que hace referencia para una modificació total o parcial que
afecte a los principios constitucionales, a la Corona y a los derechos fundamentales. En ese
caso se requieren las siguientes mayorías cualificadas, 2/3 partes del Congreso y 2/3 partes
del Senado, disolución de las Cámaras y las Cámaras surgidas de las elecciones deben
aprobar el texto nuevamente con el apoyo de 2/3 partes de cada una de ellas y finalmente la
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reforma debe ser ratificada por un referendo. Ese es el procedimiento, no inventemos otros
procedimientos que no están inventados, es el procedimiento legal y constitucional vigente
actualmente en España, como demócratas lo que debemos hacer es someternos a ese
procedimiento y no inventarnos procedimientos que estén fuera de la legalidad. Gracias.

Sr. Henar:
-Renuncio a cap intervenció perquè Sr. García ho diré en castellà “no hay más sordo que el
que no quiere oir”. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Henar. Simplement per acabar amb una reflexió i la justificació del
meu vot com a Alcalde de Salou. Dir que aquí ja s’ha sentit i hem parlat molt exhaustivament
sobre el que significa el dret a decidir. Ahir vam tenir ocasió també doncs d’escoltar el Sr.
President dels Estats Units, el Sr. Obama, com defensava el dret a decidir a la seu de l’ONU,
deia que totes les persones tenen dret a decidir lliurement el seu futur. És evident que estem
en un estat de dret i que, per tant, tots estem vinculats per la llei i que els poders públics
tenen l’obligació de fer-la complir. També és veritat, en aquest sentit ho deia el Sr. García,
que les lleis no són inamovibles, evidentment que no, per tant les lleis han de reflectir en
cada moment la realitat social del seu moment. Tenim una Llei que ha aprovat el Parlament
de Catalunya recentment, no sé si encara s’ha publicat o no, no sé si s’ha publicat ara fa una
estona, on el poble de Catalunya a través del seu Parlament legítimament elegit i escollit
aprova una llei que és fonamental per a l’exercici de la democràcia que és voler escoltar als
ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Però evidentment les convocatòries han de ser
convocatòries legals, han de respectar l’ordenament jurídic però com les lleis no són pétreas
sinó que les lleis es poden modificar aquí està la classe política, els partits polítics que en
cada moment reflecteixin la voluntat de la seva ciutadania i proposi, en el cas que aquesta
consulta es declari inconstitucional, una modificació de les lleis oportunes per tal que la
democràcia, en definitiva, imperi en un estat democràtic com és aquest.
Dit això jo com alcalde, com a representant de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de
Salou, com a representant de Salou i de totes i cadascuna de les sensibilitats que tenim aquí
que són heterogènies i diverses, per respecte a tothom el meu vot serà d’abstenció. Moltes
gràcies i procedim a la votació.

(EN AQUEST MOMENT ES PROCEDIX A LA VOTACIÓ DE LA MOCIÓ)
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El Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA, per 12 vots a favor (dels regidors Sr. Montagut, Sr.
Presas, Sr. Ortiz, Sra. Rodríguez, Sr. Macho-Quevedo, Sr. Pascual, Sra. Fourrier, Sra. Buira,
Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), 4 vots en contra (Sr. García, Sr.
Lavilla, Sr. Alarcón i Sra. Pino) i 5 abstencions (dels regidors Sr. Granados, Sr. Barragán, Sra.
Gómez, Sr. Brull i Sr. Otal), APROVAR aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-La moció queda aprovada per una majoria absoluta dels membres del Consistori.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

Sr. Alcalde:
-Bé, agrair a tots els presents en aquest debat, en aquest Plenari i en aquesta Sala la seva
assistència, agrair també als regidors i regidores de la Corporació la seva assistència i també,
com no, la seva intervenció. Gràcies i s’aixeca la sessió. Gràcies.

(APLAUDIMENTS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 19:15 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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