
 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/5 
Caràcter: Extraordinari 
Data: Dimarts  23 de setembre de 2014 
Durada: De les 16:10 a les 16:35 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens, vice-president primer  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Pere Artigues Alrich,  conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon,  conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr.  Benito Fité Vergé, Ajuntament de Coll de Nargó 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d’Oliana 
 
 
 



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 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
El president, Sr. Fierro, obre la sessió donant la benvinguda als consellers present i citant, d’entre 
el públic assistent, al Sr. Ventura Roca ex-president del Consell Comarcal, al Sr. Sala Muntada, 
alcalde d’Oliana i al Sr. Fité Vergés, alcalde de Coll de Nargó. 
 

1. MOCIO DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE 
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
El president presenta el contingut de la proposta posa de relleu la importància de la convocatòria 
d’aquest Ple extraordinari que es convoca perquè des del Consell Comarcal volem passar a formar 
part d’un camí que es va iniciar fa anys. Destaca el punt d’inflexió que va suposar la sentència del 
tribunal Constitucional del 2010 retallant l’Estatut d’Autonomia del 2006, aprovat al Congrés dels 
Diputats de Madrid, com a inici d’aquest procés on es diu prou. Any rere any des d’aleshores, a les 
convocatòries de celebració de l’11 de setembre, sense que importi el ball de xifres, s’ha expressat 
un sentiment i una voluntat del poble de Catalunya. Per part del president de la Generalitat s’ha 
entès el missatge transmès per la ciutadania essent-ne prova l’aprovació de la Llei de Consultes, 
que ho ha estat per una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya. Ara el món local també 
s’ha de pronunciar i ho pot fer de moltes maneres, una és expressar el recolzament al president de 
la Generalitat en la convocatòria de la consulta prevista, lliure i sense entrebancs, per iniciar el 
camí que vulgui la gent, donant la oportunitat de decidir al poble de Catalunya. 
 
El president dóna la paraula a la secretària la qual llegeix el contingut íntegre de la proposta 
d’acord de la Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
En acabada la lectura el president dóna la paraula als grups. 
 
En primer lloc pren la paraula el Sr. Millàs del Partit Popular (PP) qui manifesta que no s’estendrà 
en la seva manifestació posant de relleu que el seu posició és molt clar en el sentit que no donaran 
suport a aquest document. 
 
A continuació dóna la paraula a la Sra. Vidal del PSC-Progrés qui exposa que els membres del seu 
grup votaran individualment, tal com s’ha fet a molts ajuntaments. Pel que fa a la seva posició 
explica que al seu municipi, Valls d’Aguilar, ja s’ha fet la votació d’aquesta moció a favor del dret a 
decidir i que està a favor de la consulta, el seu municipi vol votar i creu que s’ha d’apel·lar al sentit 
democràtic d’acord amb la legalitat vigent per tal de tenir reconeixement internacional per tal que 
tot el fet fins ara serveixi realment i es pugui tenir suport internacional i estatal. Tal com va dir el 
president de la Generalitat s’ha de fer la convocatòria d’acord amb la llei, i per tant recolza al 
president i al poble, ja que la gent s’ha de poder expressar i votar. 
 
Pren la paraula el Sr. Payerols, també del grup del PSC-Progrés, i manifesta que la consulta hauria 
de ser negociada i acordada on es pugui expressar democràticament amb tots els efectes jurídics 
pertinents, i anuncia el seu vot a favor de la moció presentada. 
 
Del mateix grup del PSC-Progrés, pren la paraula la Sra. Rabassa. En primer lloc manifesta que té 
un paper difícil en la defensa de l’abstenció a la votació sobre aquesta moció, ja que, tot i estant 
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d’acord amb el dret a decidir i en l’autodeterminació, creu que no es poden posar els carros davant 
dels bous. Explica que el grup municipal del PSC del seu ajuntament ( la Seu d’Urgell) és molt 
divers en les sensibilitats sobre aquest tema, i amb la posició d’abstenció que es va manifestar al 
Ple d’ahir de l’Ajuntament de la Seu creu que es representa a tothom. En relació a l’explicació del 
president en què ha esmentat la sentència del Tribunal constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia  
que l’any 2010 va provocar una manifestació espontània i que va ser el revulsiu i inici d’aquest 
procés, posa de relleu que a partir de les manifestacions de l’11 de setembre de 2012 hi ha un 
canvi de ruta, ja que no només s’està protestant contra aquella sentència sinó que hi ha una deriva 
cap a l’independentisme i que a ella com a persona ja no la representa. Es parla de consulta 
popular no referendària que té criteris polítics i no jurídics, i sembla que s’està identificant el dret a 
decidir amb una opció determinada. Sembla que els que no pensin així son “botiflers”, i en aquest 
sentit explica que ha rebut un “tuit” anònim titllant-la de “botiflera”, quan ella pot dir “botiflera, de 
què?”. Se sent incòmode per aquest fets, tant ella com al gent que pensa com ella, i posa de relleu 
que ningú es pot apropiar de la catalanitat. Manifesta que s’ha d’anar al tanto amb el fet que 
entitats i associacions siguin una representació de la ciutadania, ja que per molta gent que hi hagi 
perquè no han estat elegides i s’han de col·locar al lloc que els hi pertoca. Explica que a tall 
personal quan va veure les imatges de la manifestació de l “V” de l’11 de setembre i va sentir el 
“Cant de la senyera” es va emocionar i se li va posar la pell de gallina com a molta gent. Per 
acabar destaca la màxima que el fi no justifica els mitjans, afirmant el sí a votar però amb totes les 
garanties i per tant en aquest moment afirma el seu vot d’abstenció a aquesta moció. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanovas pel grup d’ERC i anuncia el vot a favor del dret a 
aquesta moció dels membres del seu grup. Afirma que el dret a decidir és de tothom i destaca el 
fet que fa molt mal la posició del Sr. Rajoy negant el dret de tothom a votar. 
 
El Sr. President reprèn la paraula i manifesta que ningú posa en qüestió la catalanitat de ningú, i 
que en aquesta moció no es parla d’independència ja, sinó de poder votar i opinar, i que ja es 
veurà el resultat. En referència a la necessitat que la consulta sigui negociada i acordada, com per 
exemple s’ha fet a Escòcia, destaca que la moció demana el dret a poder decidir, com s’ha fet allà. 
Conclou amb una reflexió sobre el moment històric que està vivint el país i el fet que les 
institucions, per petites que siguin, ajuntaments, diputacions i consells comarcals, puguin 
expressar el recolzament a la convocatòria de la consulta. 
 
El president fa el recompte dels vots manifestats i que son 12 vots a favor dels membres de CiU i 
d’ERC i de la Sra. Vidal i del Sr. Payerols del grup del PSC-Progrés, el vot en contra del Sr. Millàs 
del PP i el vot d’abstenció de la Sra. Rabassa del grup del PSC-Progrés. 
 
Demana la paraula la Sra. Rabassa i en relació a l’afirmació feta pel president, Sr. Fierro, sobre el 
fet que no és una votació per la independència pregunta on és l’altre opció. Posa de relleu que els 
mitjans de comunicació no informen suficientment i no hi ha prou elements de debat. Pel que fa al 
tema d’Escòcia explica que no es pot comparar directament i no es pot idealitzar; en aquest sentit 
recorda que el president Cameron va dir que si al referèndum en una situació que venia de feia 
anys negociant i de forma pactada amb el Sr. Salmond, que quan es va presentar a les eleccions 
ho va fer defensant al seu programa la independència, per la qual cosa es treu el barret per la seva 
actuació. 



El president, Sr. Fierro, explica que la consulta prevista pel 9 de novembre no implica una 
equivalència amb la independència sinó que és una consulta. Coincideix amb el que s’ha afirmat 
sobre el fet que a Escòcia a les eleccions prèvies el Sr. Salmond duia al seu programa la 
independència d’Escòcia, i recorda també que a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya 
alguns partits duien al seu programa la independència i altres partits duien al programa el dret a 
decidir, per tant es pot concloure que no hi ha incoherència en la convocatòria de la consulta. 
 
ACORD 
MOCIO DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que 
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles 
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de 
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

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

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes 
que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del 
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional 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 
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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 i consells comarcals 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. 

Per majoria absoluta, amb 12 vots a favor dels membres presents de CiU i d’ERC i dels consellers 
del PSC-Progrés, Sra. Vidal i Sr. Payerols, 1 vot en contra del Sr. Millàs del PP i 1 vot d’abstenció 
de la Sra. Rabassa del PSC-Progrés, s’acorda, 

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 l’Alt Urgell amb la 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. 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La Secretària       El President   
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall     



    
 


