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ACTA 2014/08 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-dos de setembre de dos mil catorze. Essent les vint 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc 
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU), 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira   (Grup Socialista) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
Excusa l’assistència el regidors Sr. Josep Àngel Lavín Llano (Grup CiU). 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
1. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR 
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, amb el contingut següent: 
 
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un 
futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles 
i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel 
repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del 
president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens 
va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la 
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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 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 ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar el suport a la 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 
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compromís de l’Ajuntament de Mollerussa amb la realització de la mateixa, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

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

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de 
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
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. 

 
-------------- 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup de PP vol deixar evidència d’un sí a l’Estat de Dret i un sí 
a la Constitució i amb el permís dels assistents fa referència a unes paraules que -segons 
diu- va dir el Sr. Mas en un moment de la seva carrera política en una entrevista que li va fer 
el Sr. Rafael Ribot i que va incloure al seu llibre. . Tradueix literalment les paraules: “El 
concepte d’independència el veig antiquat i una mica rovellat, Espanya no és Iugoslàvia, a 
més a més, entre Catalunya i Espanya existeixen suficients lligams d’història compartida com 
per tenir molt present aquest bagatge comú que es manifesta fins i tot en la composició 
demogràfica de Catalunya”.  Amb aquestes paraules el Sr. Simeón diu que cal recapacitar i 
pensa que el que convé de veritat a Catalunya és estar amb Espanya i Espanya amb 
Catalunya. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup d’ERC respon que les declaracions a vegades amb el 
temps tenen un context que s’han d’analitzar precisament en aquell moment adequat i 
pertinent, i afirma que amb aquestes paraules que ha dit el Sr. Simeón i estaria mitjanament 
d’acord en la relació entre el poble català i el poble espanyol i amb els llaços de convivència. 
Diu que això no ho nega ningú. Ara bé, el poble català, evidentment com el poble espanyol, 
té una vida, unes idees i uns anhels que de mica en mica i de forma contundent se li han 
negat. Això comporta canvis, els temps van variant.  El poble català té un desig de ser lliure i 
de poder viure en el seu país, en el seu poble i fer-ho de forma lliure. En aquest moment 
només es pretén que, tant els qui volen que Catalunya sigui o no independent, simplement 
puguin expressar-ho. Afirma que els polítics que ocupen càrrecs estan representant el poble i 
es deuen al poble i tal com s’ha vist hi ha una gran majoria d’aquesta ciutadania catalana 
que té un anhel i l’expressa. El Sr. Pla creu que li sembla correcte fer les coses en un marc 
legal corresponent però, cal fer-ho sempre. Diu que al Partit Popular no sempre compleix 
amb la legalitat o les formes. Posa com a exemple que des d’Europa els han advertit que no 
es compleix amb el que es demana i continuen incomplint-ho. Quan la Constitució s’ha de 
canviar per altres motius es posen d’acord i amb dues setmanes es canvia. Se’ls ha ofert 
donat totes les opcions possibles i s’ha demostrat que només és una qüestió política. No hi 
ha cap opció de pes que demostra la posició del PP. Ara bé una cosa que caracteritza al poble 
català és la perseverança, encara que de vegades l’hagi portat a pinçar contra la paret. Però 
ha estat honest i s’ha mantingut i ha continuat lluitant. I això és el que passa ara, el poble 
vol votar i per aquest motiu es dóna suport a un marc legal que permeti votar. Reitera que 
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aquesta consulta només és per votar. Hi ha molta gent que no estan d’acord amb la 
independència però volen votar. Altres hi estan d’acord i també volen votar. Hi ha persones 
que volen votar el doble si per les aspiracions de tenir un poble lliure; altres, per la 
intransigència d’un país que els arrossega cap a un lloc que no avança ni avançarà. Són 600 
ajuntaments catalans, més de 300 avui hi donaran suport. Més del 88% de la ciutadania 
acceptaria el resultat que sortís.  Acaba la seva explicació dient que avui es parla de poder 
votar, per això és tan important donar-hi suport i fer les coses bé com s’han vingut fent fins 
ara. Exercir el dret a votar, a poder dir el que es pensa és un dret que és té i és inalienable. 
Afirma que els polítics –ell també- són representants de la ciutadania i qui governa i dirigeix 
un país és la seva ciutadania. La ciutadania ha sortit el 2014, el 2013, el 2012, 2011, per 
això dóna el suport a aquesta Llei. Aquesta consulta reflecteix les ànsies que el poble 
demana i els polítics no són ningú per negar-s’hi.  
 
El regidor Sr Pere Gatnau, del grup de PSC diu que en aquest Ajuntament es prou conegut el 
posicionament del Grup Municipal Socialista envers el Dret a i que han pogut veure que el 
seu grup ha donat suport a tot el que feia referència a aquest assumpte. També divendres 
de la setmana passada van donar suport a la Llei de consultes. Entenen que hi ha de sonar 
suport perquè és un clam popular i així es manifesta en els carrers, en actes de la Diada 
d’aquests últims anys on es veu l’afluència de gent. Entenen que en la definició de 
democràcia no entra no deixar expressar-se, sinó que s’estaria parlar d’un altre concepte. El 
Sr. Gatnau doi que el que s’està plantejant avui és una consulta que a hores d’ara no està 
convocada i no se sap en quines condicions es convocarà, i això fa que tinguin algunes 
reticències pel que fa a les condicions de la convocatòria per poder-hi donar suport. Si el que 
es debat avui, s’hagués debatut dos dies després, segurament hi donarien suport. És per 
aquest motiu que el seu partit s’abstindrà. Afirma que el que més els crida l’atenció és 
l’immobilisme del govern central i la falta de diàleg o d’entesa. Veuen un Partit Popular al 
govern que defensa la unitat d’Espanya i realment és quan més partida està. També el PSC 
vol criticar de formar contundent les declaracions dels màxims responsables del Govern de 
l’Estat quan parlen d’una resolució de TC. El TC és un poder independent i sembla com si els 
haguessin marcat el que han de resoldre. Tot i això afirma que els hagués agradat donar-hi 
suport, però per poder-ho fer s’havia d’haver presentat més endavant. 
 
L’alcalde, Marc Solsona, els dóna les gràcies i diu que des del Grup Municipal de CIU, com no 
pot ser d’altra manera, estan a favor d’aquest acord per molts motius. En primer lloc perquè 
el món local ja s’ha manifestat de fa molt temps a favor que alguna cosa havia de passar a 
Catalunya perquè les coses poguessin anar millor de cara al futur. El món local és l’altaveu 
més proper que tenen els ciutadans per poder expressar el seus anhels, els seus sentiments, 
les seves reivindicacions o de vegades, les seves queixes. Per tant, quin altaveu millor que 
aquest per poder projectar aquesta realitat social d’avui a Catalunya. 
En resposta al Sr. Simeón per no estar a favor de la Llei de consultes, creu que és greu 
perquè aquesta llei no afecta només a la votació del 9 de novembre sinó que serveix perquè 
els municipis tinguin una nova eina per poder preguntar a la ciutadania. És un error –diu- 
només qualificar la llei com a clam independentista. 
El que pretenen des del govern central es fer entendre que només hi ha la intencionalitat de 
fer-ho veure com un fòrum independentista, quan en realitat el que es pretén és tenir una 
eina que permeti fer consultes i votar. L’alcalde es reafirma amb les paraules del Sr. Pla 
referent que el 80% de la gent enquestada estaria d’acord a acceptar el resultat que sortís 
de les urnes. L’altra cara es veure Escòcia com de manera civilitzada, pacífica i democràtica 
ha decidit el seu futur polític. Per tant –afirma- es fa molt estrany parlar que una llei no és 
legal, una llei aprovada és una llei legal. No es pot parlar de lleis il·legals quan estan 
parlades, aprovades i per tant, estarà vigent des del moment que s’aprovi. Si s’impugna no 
vol dir que no sigui legal, vol dir que algú no hi està d’acord.  
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L’alcalde diu que no només centren el tema en el PP sinó que voldrien saber sobre quin 
context estarien parlant si en lloc del PP hi hagués el PSOE o UPyD o qualsevol altre 
moviment que no contempla aquest fet. Les lleis no han de ser per privar, sinó per facilitar. 
Cal que la classe  política estigui a l’alçada de la gent i faciliti  totes les eines necessàries. 
S’ha de buscar allò que uneix i no el que separa i avui diu allò que uneix és una gran majoria 
de voluntat política per voler votar, després votarà la gent que vulgui. Però el que uneix avui 
en dia, i que qualsevol persona que sigui demòcrata no pot obviar ni girar l’esquena, és que 
la gent pugui expressar lliurement el que vol decidir del seu futur. Tota persona demòcrata 
entén que el poder que pot tenir una manifestació d’aquest tipus, té suficientment força com 
perquè no pugui ser només una pàgina més en el dia a dia del calendari de Catalunya o 
d’Espanya, el dia 9 de novembre ha de ser la peça clau que reformuli l’Estat Espanyol. De 
manera personal diu com a alcalde, no com a partit,  que la Independència de Catalunya és 
la reforma estructural que Espanya necessita per tant, entén que l’anhel individual per 
intentar aconseguir la independència no deixa de ser una manera de sacsejar l’Estat 
Espanyol. Dins del món local estan patint la LRSAL, la Llei d’estabilitat pressupostària, que 
no deixen de ser un assetjament burocràtic per part de l’Estat que no permeten 
desenvolupar el que es pot fer. Aquesta Llei de consultes consisteix a tenir una Llei que 
permeti votar diferents assumptes del municipi. No s’està parlant d’independència, s’està 
parlant de donar suport a una proclamació de 107 Diputats sobre 135 al Parlament de 
Catalunya que hi estan d’acord. Es dóna altaveu a allò que més d’1.500.000 persones volen 
aconseguir. No hi ha cap mobilització tan gran com la que fa Catalunya a través de 
l’Associació de Municipis per la Independència, de l’Associació Nacional Catalana que pugui 
articular millor aquest clamor. El Govern Espanyol va tenir la possibilitat de poder, a l’abril, 
acceptar la transferència del 150.2 de la CE perquè la Generalitat pogués fer consultes, s’hi 
va negar. Això fa que es vagi a la legalitat per mitjà de la Llei de consultes. L’alcalde recorda 
que, tal com va dir el dia 11 de setembre, es compromet a fer allò que el president del seu 
país, el Govern del seu país, li digui que ha de fer el 9 de novembre per tant demana 
absoluta fermesa, independentment de les pors, possibles amenaces o angoixes que puguin 
venir des de l’exterior. Es farà el que el Govern del nostre país demani i per tant, la gent de 
Mollerussa, ha de tenir la consciència que els seus representants, compliran el que el 
president del seu País els demani en tot moment i deixarà de banda el tema més sentimental 
individual de cadascú per intentar fer complir allò que marcarà aquest moment i marca a dia 
d’avui, una Llei aprovada al Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, el primer que 
incompleix a Catalunya a dia d’avui és el Govern de l’Estat Espanyol, no el Govern del PP –
adreçant-se al Sr. Simeón- que en els últims anys de manera reiterada no ha complert els 
acords que s’havien fet.  Pretenen crear conflicte, fer creure que s’enganya la gent quan la 
realitat és que no hi ha fractura social i menys per aquest tema. Per tant no s’ha de crear un 
problema on no hi és. Quan es legisla per coses que no existeixen es quan es legisla 
malament. Mollerussa se suma amb aquesta convocatòria de Plens Extraordinaris en la 
voluntat de ser una ciutat més de les Terres de Lleida, més de 200 municipis, més de 600 a 
Catalunya, que mostren una vegada més el seu suport unànime, no només a algunes sigles, 
ni a un Govern o a un president sinó a la gent de la societat civil, i creu que cal donar 
resposta a la majoria del poble de Catalunya. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del PP s’adreça al Sr. Pla i li diu que només li faltava dir 
paraula de Déu darrera de tot el que ha dit. Al Sr. Gatnau, que no es pot nedar i guardar la 
roba, i a l’alcalde que si creu que ara cal acceptar el que toca (en paraules del Sr. Pujol que 
moltes vegades deia: toca, no toca). Considera que el que ha de dir l’alcalde, tal com ho 
marca el Govern Central, és que  en aquest moment no toca.  
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup d’ERC en resposta al Sr. Simeón afirma que és una 
constatació del que hi ha, ni més ni menys, no sap si és paraula de Déu o no. El que troba 
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curiós és que les declaracions que es van fent des de l’Estat Espanyol són molt violentes 
verbalment. Afirma que no fa ni diu res que no es vegi reflectit al carrer i els raonament en 
contra de la Llei, tal com diu l’alcalde, són molt certs. No hi ha cap raonament de l’Estat que 
tingui un cert pes per oposar-se a tot plegat. I per últim, quan es parla del TC, cal dit que en 
primer lloc el TC no s’ha pronunciat i el que comporta és posar en dubte aquesta llei que 
hauria de ser tan òbvia i tan important com la separació del poder judicial del poder polític. 
Si una cosa es constata és que la separació malauradament no existeix. Ell remarca que 
constata el que veu i el que sent.  
 
El regidor Sr Pere Gatnau, del grup de PSC no sap si ha entès bé al Sr. Simeón. Creu que ha 
parlat de nadar i guardar la roba. Penso que la seva posició ha estat prou definida no només 
avui sinó durant tot aquest període de temps, amb totes les mocions que s’han anat 
presentant en aquest Ajuntament i que s’hi ha anat donant suport, com a partit a la Llei de 
Consultes. Acaba dient que si aquesta convocatòria estigués aprovada avui, possiblement hi 
donarien suport però per desconeixement no sap si això la definició és nadar i guardar la 
roba. 
 
L’alcalde, Marc Solsona, diu que ara no toca dir això, ara toca que el poble de Catalunya és 
manifesti, que l’Ajuntament faci d’altaveu i no només de gestor de contribucions, impostos i 
taxes. Afirma que els partits polítics estan formats de gent implicada amb la política i la 
política vol dir intentar donar resposta en allò que es creu, a fer propostes prou positives per 
intentar construir un futur millor per tant, ara toca o no toca... com sortia l’Onze de 
Setembre, ara és l’hora i ara és l’hora de fer possible allò que la gent demana i és que 
puguin votar. Convergència i Unió no és un partit que radicalitzi els convençuts. És un partit 
que sempre intenta engreixar la base perquè tothom s’hi pugui sentir en un moment o altre 
en funció de les intensitats del procés i en el fet de votar. Això dóna aquesta base social 
perquè s’hi pugui incloure tothom i acaba llegint un petit paràgraf d’un article del Carles 
Campuzano que diu el següent: “Si exercir el dret a decidir l’imaginem com creuar un riu, no 
es tracta de demanar a la gent que es llenci a l’aigua i que nedi com pugui fins a l’altre 
costat de riu, sinó que el que cal fer és construir un sòlid pont que permeti que la immensa 
majoria el puguin travessar, cal concebre-ho d’aquesta manera perquè potser molts no 
saben nadar o d’altres tenen respecte o li fa por l’aigua que pugui baixar pel riu o la seva 
profunditat, altres potser duen la motxilla molt carregada i els pesa massa i per tant, el 
corrent d’aigua com que baixa i pot ser fort doncs pot ser perillós”. Per tant no es tracta que 
només els més abrandats, els més audaços, els que tenen menys a perdre, els que van més 
lleugers d’equipatge puguin creuar el riu sinó que es tracta que el puguin creuar la majoria i 
que ho facin de manera irreversible. La Llei de consultes és una pedra més d’aquest pont 
sòlid per poder aconseguir creuar el riu si la gent vol decidir creuar-lo per tant, això no és un 
acte de temeritat, això no és un acte de res més que intentar fer les coses bé perquè la gent 
pugui decidir tranquil·lament i pacífica el seu futur. 
 
Finalitzades les intervencións esentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per per deu (10) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, 
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella i Francesc Pla, cinc (5) abstencions, 
dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni 
Ajates i Teresa Niubó i un (1) vot en contra, del Regidor Sr. Joan Simeón.  
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint hores i trenta cinc minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel 
president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 


