ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014.
SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:
Sr. Manel Ferré Montañés.
Regidors membres:
Sra. Maria Isabel Ferré Roca.
Sr. Francisco Paz Belmonte
Sra. Rosa Pertegaz Lafont
Sr. Eros Esquerré Lamas
Sr. Josep Garriga Reverté
Sr. José Antonio José Nos
Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
Sr. José Antonio Obalat Martí
Sra. Laia Subirats López
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri.
Sr. Adam Tomàs Roiget
Sra. Susanna Sancho Maigí
Sra. Júlia Barberà Manrique
Sr. Daniel Forcadell Ferreres
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
Sr. Joan Castellano Masdeu
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
Excusa la seva absència:
Sra. Joana Isabel Estévez González
No assisteix ni excusa la seva absència:
Sr. Germán Ciscar Pastor
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-dos de setembre de dos mil catorze.
Essent les nou hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària general de la Corporació, i
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a
terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 2 de setembre de
2014.
2. Aprovació de proposta de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde exposa que per aquesta sessió plenària els
membres d ela Corporació no percebran cap indemnització, la qual cosa es acceptada

per la totalitat dels membres del plenari municipal.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords:
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2014.
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 2 de
setembre de 2014.
APROVACIÓ DE PROPOSTA DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
A continuació es dona lectura a la proposta d’acord que diu:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions
catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat
del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional 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 compromís de l’Ajuntament d’Amposta 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.”
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de
CiU i dels 5 membres presents del Grup d’Esquerra d’Amposta - ERC i l’abstenció dels 3
membres del Grup del PSC – PM, acorda prestar la seva aprovació a la proposta que ha
estat transcrita.
Intervencions dels membres.
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el grup del PSC – Pm s’abstindrà en la
votació pels motius que consten en el comunicat al que donarà lectura i que es
transcriurà a continuació. De forma prèvia a dita lectura indica que no entenen la
urgència de la convocatòria quan el proper dilluns ha de celebrar-se la sessió ordinària
corresponent a mes de setembre, l’equip de govern quan vol convoca sessions
extraordinàries amb molta celeritat i el seu Grup desitjaria que aquesta celeritat també
es dones en haver de tractar assumptes de caràcter social. Respon el Sr. Alcalde que la
convocatòria amb celeritat respon a que en aquest moments la llei sobre consultes ha
estat aprovada i, previsiblement serà objecte de recurs pel Govern de l’Estat i suspesa
pel Tribunal Constitucional, motiu pel qual el suport a la consulta ha de realitzar-se en
el marc de la legalitat. El Regidor Sr. Espanya continua dient que si les Diputacions han
convocat el Ple a finals d’aquesta setmana, també es podria haver esperat, llevat que
l’interès polític de CiU, amb el suport d’ERC, sigui per tal que el President de la
Generalitat escenifiqui l’anunci de la convocatòria de la consulta amb el suport dels
ajuntaments catalans, no essent l’argument donat pel Sr. Alcalde més que una conjeturà,
com també ho podria ser que el mateix divendres es convoquessin eleccions anticipades.
A continuació dona lectura a la declaració del Grup del PSC sobre la seva posició
davant la proposta que diu:
“El PSC està a favor que les catalanes i els catalans decideixin.
El PSC és partidari d’una consulta legal i acordada. No hi haurà solució estable al greu
problema d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya sense que la ciutadania es pugui
pronunciar a les urnes. Estem convençuts que no hi ha solució estable que no passi pel
vot de les catalanes i els catalans.
A favor de la llei de consultes populars no referendàries.
Donem suport a la llei de consultes populars no referendàries, però aquesta llei no pot
servir per fer la pregunta encadenada que han acordat CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP.
Amb una Llei de consultes populars no referendàries, no es pot fer una pregunta pròpia
d’un referèndum.
CiU i ERC estan impossibilitant la celebració de la consulta.
Han convertit aquesta legislatura en un frenètic compte enrere que en teoria finalitza el
9 de novembre. I per motius evidents, com l’oposició frontal de les institucions de
l’Estat, la consulta el 9-N no es podrà fer.
- Era raonable fixar el 2014 com l’any de la consulta amb majoria absoluta del
PP? No hauria estat més sensat donar-nos de termini tota la legislatura?
- Era raonable plantejar la qüestió en termes de sobirania, tal com es va fer amb la
Declaració de sobirania del Parlament del 23 de gener del 2013, avui anul·lada?
- Era aquesta la millor manera d’iniciar una negociació amb l’Estat?
- Va ser assenyat fixar de forma unilateral data i pregunta el 12 de desembre
passat?

L’error va ser posar data a la consulta sense garanties de poder-la celebrar. Que quedi
clar: no demanem que s’abandoni la perspectiva de fer la consulta; al contrari, demanem
que es treballi fins al final de la legislatura per fer-la possible
El PSC sempre actua dins de la legalitat .
Per fer les coses bé hem de mantenir-nos sempre en el marc democràtic de l’Estat de
dret, principal obligació de les institucions públiques i de tot govern.
Al PSC apostem per reforma constitucional.
Som partidaris d’una profunda reforma constitucional que, entre d’altres, reconegui el
caràcter plurinacional d’Espanya, ens doti d’estructures federals, garanteixi el ple
desplegament del nostre autogovern, blindi les nostres competències en matèria de
llengua, educació i cultura, i faci possible un pacte fiscal que asseguri el principi
d’ordinalitat i la creació d’un Consorci Tributari presidit per la Generalitat que gestioni
tots els impostos suportats a Catalunya.”
El Sr. Alcalde diu que en relació amb la intervenció del PSC ha de fer alguna precisió,
com, ara que la Llei aprovada divendres passat pel Parlament de Catalunya, s’ajusta a la
legalitat constitucional, segons va determinar el Consell de Garanties Estatutàries, amb
l’antecedent de la manifestació del President Zapatero respecte l’aprovació de l’Estatut,
poc es pot esperar de l’Estat, governi el PP o el PSOE. El poble català està enfadat, és
cert que no tot, però més dels 900.000 que segons ha dit el Sr. Espanya van assistir a
l’acte de la Diada. El Sr. Espanya recorda que aquesta xifra l’ha donat el departament
d’estadística de la Universitat Autònoma i no ell, reconeixent que són moltes i que s’ha
de felicitar als organitzadors. El Sr. Alcalde respon que si algú té la ma trencada en el
càlcul dels assistents a les manifestacions és la guàrdia urbana, i al de Barcelona va
xifrar l’assistència en 1.800.000 persones; però, que el més important és constatar el
sentiment de la majoria del poble català generat pels governs de Madrid.
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que tot i ficar-se en dubte la xifra d’1.800.000
assistents a l’acte de la Diada de Barcelona, segur que n’eren més que els assistents a
l’acte organitzat per Societat Civil Catalana a Tarragona en mateix dia i al qual van
assistir membres del PSC. ERC no pensa seguir lligant el futur del poble de Catalunya
als governs de Madrid quan han estat molts anys intentant negociar sense cap resultat.
Ara el PSC demana un canvi constitucional a partir d’un possible canvi de cicle en els
governs de l’Estat; però, ni que el PSOE tingues majoria al Parlament de l’Estat es
podria aconseguir perquè no disposarien dels suficients recolzaments per aprovar
aquesta modificació de la Constitució. El poble català s’ha dotat d’una llei per poder fer
una consulta no refrendraria, és a dir no un referèndum com vol fer veure l’Estat,
aquesta Llei ha obtingut el suport del 71% al Parlament de Catalunya i tot i que després
alguns no es sumin a la organització de la consulta, són molts suports, per tant el poble
ha de poder votar per saber que és el que vol. El portaveu del PSC ha dit que els acords
que s’adopten pels ajuntaments serviran per a que el President escenifiqui la
convocatòria de la consulta amb el màxim suport i, és cert, el President de la Generalitat
de Catalunya ha de comptar amb el màxim suport possible, per tal que des de l’Estat
Central es donin compte de que s’estan equivocant i que el 9 de novembre ha de votarse, com s’ha fet a altres llocs d’Europa. Tampoc no es pot recriminar que no s’hagi
cercat el diàleg, perquè cada cop que s’ha intentat s’ha rebutjat des de l’Estat Central,
per tant el Grup d’Esquerra d’Amposta – ERC donar suport a la proposta per tal
d’aconseguir tirar endavant la consulta com un pas més cap a la independència de

Catalunya.
El Regidor Sr. Espanya diu que els partits polítics catalans pinten poc, qui estableix la
línia a seguir és l’ANC i ja veurem que decideix ha de fer-se en cas que el 9-N no es
pugui celebrar la consulta. Recorda que l’abstenció del PSC és per permetre la
conciliació de l’encaix de Catalunya amb Espanya per tant no poden compartir el full
de ruta de CiU i ERC. ERC ha manifestat recentment que no vol sortir del guió de la
legalitat, no entén amb qui podrà mantenir-se dintre d’aquest legalitat si no és amb el
PSOE, ja que CiU i ERC mai tindrà majoria en el Parlament espanyol, per tant no entén
aquest discurs contradictori que només porta a aventures sense saber el final. Acaba
dient que és cert que hi havia militants socialistes en l’acte de Tarragona, com també
n’hi havia en el de Barcelona, allò deriva de que el PSC com partit democràtic que és
dona llibertat als seus militants per a que, a banda de la idea socialista que els uneix, a
nivell personal pugin fer el que estimin més oportú.
El Sr. Alcalde acaba dient que respecta la posició i els arguments del PSC, encara que
no els entengui; però, el que és important és que el plenari d’Amposta, amb una ampla
majoria ha aprovat el suport a la realització de la consulta el proper 9 de novembre,
esperant que a partir de llavors se segueixi endavant amb un procés que no té retorn,
essent ara el moment de prendre la decisió d’estar al costat de la societat catalana sense
esperar res dels governs de Madrid, ja siguin del PP o del PSOE.
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la
sessió, essent les nou hores i trenta minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la
present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

