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Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
José Antonio Rodríguez Gragera( ICV – EUiA – E)
Leonardo Fernández Esquinas (PPC), conseller
Jordi Jaldón Juan (PPC), conseller 

S’excusen:
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
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Intervé com a secretaria la Sra. Marta Llorens Ferrer i el gerent del Consell Comarcal, 
Sr. Martí Pujals Castelló.

Ordre del dia

1.. Propostes d’acord

1.1. Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític 
de Catalunya del 9 de novembre de 2014 (PRP2014/227)

2. Propostes Urgents

3. Mocions

4. Precs i preguntes

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser 
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

1. Propostes d'acord

1.1. Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 (PRP2014/227)

Exp. núm.: 2014/593

Antecedents
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
e Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys.

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

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

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

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

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal
a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.

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 ens locals garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i 
pacífica.

Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels 
següents acords:

Primer-. 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 del Consell Comarcal de la Selva amb la 
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realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la 
possible, fent una crida a la participació. 

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

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

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions

El sr. Salvador Balliu exposa que s’està fent un pas pel Consell Comarcal i per 
Catalunya, pels  nostres ascendents i descendents perquè amb visió de futur tinguin 
un món millor.
 
Seguidament, llegeix el text de la moció. 

El sr. Martí Nogué diu que el tema que debatem avui és molt sensible i que el seu grup 
donarà llibertat de vot a cadascun dels seus components perquè es tracta d’una cosa 
individual de cadascú. 
S’anticipa als que han dit que això serà el primer trencament de l’equip de govern, vol 
deixar clar com va fer a l’últim ple quan es va prendre possessió dels càrrecs, que els 
acords s’aniran prenent individualment per cadascun dels acords. Ells són un grup 
amb diferents maneres de veure-ho i donaran llibertat de vot a tots els components del 
seu grup. 

El Sr. Orobitg exposa que avui es dóna una nova passa en la decisió iniciada pel poble 
de Catalunya arrel de la manifestació celebrada a Barcelona el mes de juliol de 2010, 
sota el lema “Som una nació i tenim el dret a decidir” i que va tenir lloc en contra de la 
sentència del Tribunal Constitucional i en relació a l’Estatut de Catalunya.
Aquest plenari a instàncies d’una moció presentada pel llavors govern de CiU i ERC va 
acordar l’adhesió del Consell Comarcal de la Selva a l’Associació de Municipis per la 
Independència. També, aquest plenari per petició d’una moció presentada pel mateix 
govern va acordar l’adhesió del Consell Comarcal de la Selva al pacte nacional pel 
dret a decidir i ells entenen que des de la manifestació de la diada de 2012 han 
transcorregut 2 anys intensos en els que s’ha anat caminant amb unes passes 
descrites pel consell assessor per la transició nacional per fer efectiu el dret dels 
ciutadans de Catalunya per exercir el seu dret a decidir. Seria entre d’altres la petició 
formal d’un traspàs de competències, i de la convocatòria d’un referèndum que va ser 
negada pel Congrés dels Diputats.
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El que avui s’està sotmeten a discussió i aprovació és una moció i un text que està 
consensuat no només per les forces parlamentàries que s’han manifestat públicament 
partidàries del dret a decidir, sinó també,  per l’Associació de Municipis per la 
Independència,  i per l’Associació Catalana de Municipis.
Aprovar aquesta moció no significa declarar-se independentista, sinó comprometre’s 
amb el dret dels ciutadans a expressar-se lliurement i votar si “Si” , si “No” o plenament 
“No” el proper 9 de novembre. 
Caldria un comprovant que sotmetés les veus que sense significar-se públicament pel 
que fa al sentit del seu vot però invocant el dret fonamental de les persones i els 
pobles a decidir advoquen per la celebració d’una consulta. Invocant el dret fonamental 
de les persones i els pobles de decidir advoca per la celebració d’una consulta del tot 
legal ja que la llei, pel fet que es convoca es fonamenta en el desenvolupament d’un 
Estatut censurat i mutilat pel Tribunal Constitucional i respon a la competència de la 
Generalitat de Catalunya de convocar consultes no referendàries, és a dir, que no 
tenen la condició de referèndum i tampoc el seu resultat és vinculant.
És evident que el que demana el moviment ciutadà i  el que exigeix no només són  
canvis fonamentals en el sistema, sinó també, un estat propi, això no pot romandre per 
més temps encotillat en un sistema que no el deixa expressar-se lliurement.
És per això, per l’obligació que tenen els representants públics d’atendre el mandat 
popular degut a les darreres eleccions al parlament, és fonamental que posem a la 
disposició dels ciutadania totes les eines possibles per poder-se expressar en 
democràcia, i això implica la necessària i imprescindible col·laboració per l’adequat 
desenvolupament de la jornada consultiva.
Després de tot això només li resta dir: “Visca la democràcia i visca Catalunya lliure”

El sr. Jaldón diu que no té micro ni paperet. Comença preguntant al Sr. President que 
si quan ha començat el discurs el Sr. President, si ha dit que això era pel futur dels 
nostres els fills, i si n’estava segur del que havia dit? O com el seu president és el 
mateix que quan van anar a les urnes i van perdre 12 escanyos. 

El sr. Balliu li diu que el que ha dit és que aquesta proposta la portava convençut que 
el que fem aquí no és només aprovar una moció sinó també és assegurar un millor 
futur pels nostres fills.

El sr. Jaldón diu que, així ho havia sentit bé. I després afegeix una altra cosa: aquest 
ple extraordinari que tothom sap lu que sortirà jo crec que és innecessari totalment 
perquè això costarà als ciutadans de la Selva uns 6000 euros. 

El sr. Balliu, diu que es proposarà al final, després de la votació que no es cobri aquest 
ple. Si algú vol cobrar, que es manifesti. 

El sr. Nadal s’afegeixen al que han dit el PSC i ERC i donaran llibertat de vot, perquè 
l’únic que volen és que la gent pugui expressar-se democràticament amb el seu ús 
constitucional del vot i que tots es pronunciïn lliurement. 

El Sr. Salmerón diu que sens dubte s’està assistint a un procés històric i passi el que 
passi ens jutjarà la història. La seva intenció és que el poble s’expressi lliurement i dir 
el que vol. Hem estat massa anys lluitant contra la dictadura perquè ara ens 
prohibeixin expressar-nos democràticament. El tema és perquè fa tanta por al Partit 
Popular i a una part important del Partit Socialista que el poble pugui sortir i expressar 
exactament que és el que vol. Altres països ho estan fent, no hi ha cap mena de 
problema, hi ha els resultats que es donen i no hi hauria d’haver problema a donar la 
veu en un tema tant important com aquest.
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Reiteren la seva defensa del dret a decidir i la seva aposta per una consulta el dia 9 de 
novemebre del 2014. És vital que el poble català pugui decidir però, volen també, 
decidir-ho tot, també els temes socials, els laborals i també sobre la mateixa 
democràcia. La seva formació política juntament amb Izquierda Unida estan fent una 
campanya per recollir signatures per fer un referèndum també lliure a nivell de l’estat 
espanyol sobre república o monarquia, perquè entenen que si hi hagués república 
seria molt més fàcil el tema de la independència que no pas amb la monarquia. 
Esquerra Unida i alternativa i Iniciativa per Catalunya, ja esta fent els deures, han 
parlat amb els grups de l’eurocambra, tant els verds com el partit de l’esquerra 
europea i tots dos s’han manifestat a favor de que es faci la consulta i de recolzament 
a la consulta.
També és l’única formació política representant del Parlament dels que no estan 
representats en el Parlament espanyol, Izquierda Unida s’ha manifestat dues vegades 
en públic donant suport a la consulta, i és més, aquesta setmana el Sr. Cayo Lara s’ha 
dirigit en el Sr. Rajoy demanant-li que per favor deixi el paper que estar fent  i faciliti 
una consulta legal on tots plegats ens hi poguem sentir còmodes.
També han expressat la mateixa necessitat en el fòrum de Sao Paulo i la majoria de 
formacions progressistes del món hi han donat suport, ja tenen feina feta 
internacionalment i malgrat tot voldria estirar una mica les orelles a CiU perquè 
aquesta setmana la nostra formació política en el Parlament de Catalunya ha entrat 
una moció per demanar el dret a l’autodeterminació dels pobles històrics que hi ha en 
el món, com el poble kurd, palestí i saharaui, hem de dir que ERC i la CUP ens van 
donar suport, però casulament CiU va votar al costat del PP i no va reconèixer aquests 
3 pobles.
Estem mirats amb lupa, el que passi i el que fem en aquí, si nos no som capaços de 
reconèixer pobles, països que hi ha fora dels nostre continent, difícilment els podem 
anar dient als altres que ens reconeixien a nosaltres, per tant, entenem que des del 
grup del Consell Comarcal de la Selva, fora bo que s’insistís en què els passos que 
s’han de donar són passos molt concrets i que  no ens portin a cap mena d’engany, 
perquè ens han d’acceptar a nosaltres i no a altres?, probablement perquè nosaltres 
estem a Europa, però nosaltres no som diferents a aquests altres, volem néixer i tenir 
un país.
Jo els demanaria als companys del Partit Socialista, tal com ha dit el Sr. Orobitg, això 
només és per demanar, que la gent pugui sortir a votar el dia 9. Aquí que votessin 
“independència SI”, “independència NO”  , probablement hi haurien vots diferents, però 
aquest no és el cas, el cas és reivindicar la festa de la democràcia, i això passa perquè 
el dia 9 els catalans puguem sortir al carrer a votar  de forma legal.
Ells segurament, si no és amb urnes que donin la seguretat de que tothom podrà tenir 
la seguretat i la llibertat d’expressar-se tan si “Si”, com si “NO”, com “NO” , 
probablement la nostra formació no participarà però si que estem demanant 
formalment que es pugui sortir el dia 9 perquè sinó és així serà molt difícil buscar 
complicitats a nivell europeu i complicitats a nivell del món. 
El dissabte ja s’ha anunciat que el president farà l’encàrrec que es faci la consulta, i 
serà a partir d’aquí que se’ns obre una altra feina. Ells hi votaran a favor com es 
desprèn de les seves paraules, i tant de bo el dia 9 puguem sortir sense cap mena de 
conflicte al carrer a expressar cadascú el que cregui en aquest moment. 

El sr. Frias expressa un parell o tres de cosetes: en quant a CiU i en quant al 
posicionament amb la moció, per descomptat que l’aporten en aquest ple amb tota la 
coherència amb totes les fases que han fet, tal com ha dit el Sr. Orobitg i una mica per 
contrastar el comentaris que s’han fet, li diria la Sr. Jordi Jaldón que fins hi tot aquest 
Ple serà més barat perquè no hi ha ni aigües, i per tant, i dir-li el següent:
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ell pensa, i està convençut que el fet de poder decidir fins i tot vostè ho compartiria, 
segurament el mandat del partit que vostè representa li diuen que ha de fer, i és 
respectable, doncs vostè ha de fer el que ha de fer. Jo estic segur que vostè, a nivell 
personal això també ho compartiria.
Manifesta que el Sr president, el president Mas ha de recollir el mandat del poble 
juntament amb un munt de forces que estan a la taula pel dret a decidir i senzillament 
el que pretenen és intentar poder votar per decidir el nostre futur, si més no conèixer 
que és el que vol el ciutadà de Catalunya al respecte en el fet nacional, indistintament 
que després passi el que hagi de passar en funció dels resultats.
Ell creu que el dret a votar no ens el pot treure ningú. Inclús diu que aquests dies hi ha 
aquesta Cimera de Nacions Unides, i el propi Obama el que ha dit clarament, és que 
els pobles han de tenir el dret de decidir el seu futur. En aquest camí, fem aquest 
plantejament.
El Sr. Frias es dirigeix al Sr. Salmerón i li diu que li sap greu no poder-li dir amb aquest 
tema dels tres pobles de l’autodeterminació, en tot cas pensa que és un tema prou 
interessant i que farem les intervencions pertinents.

Els Sr. Balliu dóna les gràcies i abans de passar a la votació  transmet que que s’han 
excusat els tres consellers que no són aquí; el Sr Roqueta, la Sra. Mascort, i el Sr 
Marc Fuertes, i que de fet s’ha esperat fins l’últim moment perquè han dit que mirarien 
de venir, però per motius de feina, perquè era la seva il·lusió poder assistir, però no els 
hi estat possible, per tant, espassa a la votació, però ho vol deixar de manifest. Doncs 
es passa a les votacions.     

El sr. Balliu, després de les votacions dóna per aprovada la moció i abans d’acabar el 
Ple demana el que ja adelentat anteriorment al Sr. Jaldón i que és que no es cobri 
aquest Ple, i que si hi ha algú que el vulgui cobrar que i té tot el dret, ho comuniqui ara. 
Si ningú manifesta res no s’indemanitzà ni el cobrarà cap conseller.

Hi ha un conseller que el vol cobrar però fa un petició a gerència i secretaria per 
presentar-ho a una entitat social del seu àmbit territorial i que és faci la transferència 
directament a Càritas Blanes.

El sr. Jaldón retira el que ha dit anteriorment respecte al tema del cobrament del Ple 
perquè no sabia que el Sr. Balliu faria aquesta proposta.

El sr. Balliu tanca el Ple donant gràcies per l’assistència.
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Votació
Vots a favor: 24
( CIU:11, PSC-PM: 2, PPC, ERC:6, FIC:3 , ICV: 2)

Vots en contra: 3
(PPC:2 PSC-PM: 1)

Abstencions: 1
(PSC-PM:1)

2. Propostes Urgents

3. Mocions

4. Precs i preguntes

                                  
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
 El president 

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 16 de desembre de 
2014

La secretària
Santa Coloma de Farners, 16 de desembre de 2014
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