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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 07/14 
Dia: 22 de setembre de 2014 
Sessió: extraordinària 
Horari: de 21:31 a 21:58 hores  
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Romà Codina Maseras, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Ester Olivé Güell 
Jordi Martinez Puig 
Idoia de Saracibar Garriga 
Josep Valls Mendez 
Ignasi Riera Garriga 
Arseni Frigola Bosch 
Marc Fuertes Garcia 
Alejandro Romerales Salvador 
Juan Diez Mateo 
Victoria Antonia Freijedo Parra 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Susana Yerro Heras 
Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
1.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS 
DE CIU, MILLOR, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, DE SUPORT A LA 
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual 
dóna lectura íntegra a la moció. 
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Seguidament, intervé el Sr. Orobitg, el qual ressalta que aquesta moció 
està presentada pels grups de CIU, MILLOR, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, és a 
dir, per la majoria dels grups que conformen aquest Plenari. 
 
Continua dient que avui donem una nova passa en la direcció iniciada pel 
poble de Catalunya arrel de la manifestació celebrada a Barcelona el 10 de 
juliol de 2010 sota el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”. 
 
Aquest plenari, a instància d’una moció presentada pel grup municipal 
d’ERC va acordar, el 27 de febrer de 2012, l’adhesió de Lloret de Mar a 
l’Associació de Municipis per la independència. 
 
També aquest plenari, el dos d’agost de 2013, per mediació d’una moció 
presentada per ERC+CiU, va acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
És evident que, des de la manifestació de la Diada de 2012, han 
transcorregut dos anys intensos en els que s’ha anat caminant les passes 
descrites pel Consell Assessor per a la Transició Nacional per fer efectiu el 
dret dels ciutadans de Catalunya d’exercir el seu dret a decidir. A saber, la 
petició formal d’un traspàs de competència per a la convocatòria d’un 
referèndum, negada pel Congreso de los Diputados. 
 
El que avui estem sotmetent a discussió i aprovació, és una moció quin text 
ha estat 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 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 No el proper 9 de Novembre. 
 
Cada dia estem comprovant que són més 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 de decidir, advoquen per la 
celebració d’una consulta, del tot legal, ja que la llei per quina virtut es 
convoca, es fonamenta en el desenvolupament d’un Estatut ja 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 cada vegada més creixent moviment ciutadà que exigeix 
no només canvis fonamentals en el sistema, sinó també, un estat propi, no 
pot romandre per més temps encotillat per un sistema que no el deixa 
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expressar-se lliurement. I és per això, per la obligació que tenen els 
representants públics d’atendre al mandat popular rebut en les darreres 
eleccions al Parlament, que és fonamental que posem a la disposició de la 
ciutadania totes les eines possibles per a què es puguin expressar en 
democràcia, i això implica la necessària i imprescindible col·laboració per 
l’adequat desenvolupament de la jornada consultiva. 
 
Només em resta dir. Visca la democràcia i Visca Catalunya Lliure! 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que s’ha de ressaltar 
el consens en l’elaboració de la moció, posant en comú tradicions  polítiques 
i posicions ideològiques diverses. Agrair al PSC de Lloret el fet de recolzar 
aquesta moció. 
 
ICV-EUiA reiterem la defensa del dret a decidir i la nostra aposta per una  
consulta el dia 9N de 2014.  
 
Expressar la nostra satisfacció per l’èxit de mobilització pacífica i massiva 
que ha  representat la manifestació celebrada a Barcelona durant la Diada 
Nacional.  Felicitar a les entitats organitzadores i a la ciutadania que hi ha 
participat i constatar  que ha estat una nova mostra de la voluntat 
majoritària del poble català de voler  decidir el seu futur . Felicitar al poble 
escocès per el seu procés democràtic. 
 
L’Estatut d’autonomia, en l’article 29, reconeix el dret de participar dins del 
conjunt  de drets i principis rectors que han d’inspirar l’acció dels poders 
públics de  Catalunya. Un dret que també  està reconegut a l’article 23 de la 
Constitució  espanyola. L’Estatut ha desenvolupat aquest dret amb més 
intensitat i més concreció, reconeixent el dret a promoure la convocatòria 
de consultes populars a la Generalitat i als ajuntaments. L’article 122 de 
l’Estatut preveu la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
consultes populars d’àmbit local i també la competència exclusiva per 
promoure consultes populars en l’àmbit de la seva competència.  
 
La llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana 
estableix el  règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes 
populars, com a  instruments de participació ciutadana. La llei regula els 
aspectes bàsics del procediment, els requisits i la convocatòria de les 
consultes populars, i també el dret a promoure la convocatòria de consultes 
populars per part dels ciutadans i ciutadanes. 
 
L’objecte de les consultes són les qüestions polítiques de transcendència 
especial per a la ciutadania en l’àmbit de les competències de  la Generalitat 
de Catalunya, entesa en els termes de l’article 2.1 de l’Estatut  
d’Autonomia, com a sistema institucional en què s’organitza políticament  
l’autogovern de Catalunya. 
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La consulta no és jurídicament vinculant, té un caràcter consultiu  d’acord 
amb la llei que l’empara. Es tracta de demanar l’opinió de la ciutadania i  
iniciar els processos polítics, les negociacions i els canvis normatius 
necessaris per  assolir el mandat ciutadà. És evident que tindrà importants 
conseqüències polítiques,  i per tant, la nostra tasca des de la força de la 
unitat, el consens i la cohesió social és fusionar la legitimitat amb la 
legalitat.  
 
La consulta ha de respondre a principis igualitaris i inclusius, la consulta és 
possible en el marc legislatiu acordat al Parlament de  Catalunya, la 
consulta és pròpia d'una concepció avançada i universal de la democràcia, 
les consultes ciutadanes constitueixen en un procediment habitual en 
l'àmbit internacional de les democràcies. Una consulta amb garanties 
democràtiques convocada pel Govern de la Generalitat és insubstituïble. 
Que la consulta es faci a tot el país i amb condicions, donant compliment a 
les previsions de la llei de consultes, que es celebri amb normalitat cívica. 
Una consulta en la que tothom pugui participar en igualtat de condicions i a 
tot el territori per aconseguir una gran participació.  
 
L’opinió pública debat sobre la desobediència o no en el cas de suspensió de 
la convocatòria, però el problema no és acatar o no el Tribunal 
Constitucional, sinó poder fer la consulta amb plenes condicions 
democràtiques.  El problema en aquesta qüestió no és Mas, Duran o 
Junqueras, el problema és Rajoy i el PP. Qui posa obstacles a la consulta és 
Rajoy. Només l’actitud antidemocràtica del govern del PP i d’un conjunt 
d’institucions estatals que fan una lectura centralista i reduccionista de la 
Constitució espanyola, poden intentar aturar aquesta consulta. És una 
irresponsabilitat del govern Rajoy torpedinar el procés democràtic de 
consulta a la ciutadania, allargant i enconant el conflicte polític existent, i 
una prova del caràcter immobilista del bipartidisme espanyol. 
 
ICV-EUIA ha fet tot el possible per cercar aliats i complicitats amb altres 
processos rupturistes a l’Estat espanyol amb aquest objectiu, com ja es va 
fer amb la declaració pel dret a decidir i el model d’Estat signada per IU, 
ICV i EUiA. I també hem cercat complicitats amb el dret a decidir a nivell 
europeu, el Partit Verd i del Partit de l’Esquerra Europea i el Foro de Sao 
Paulo. 
 
Per poder celebrar un referèndum, a proposta d’ICV-EUIA el mes d’abril les 
forces catalanes proconsulta van dur al Congrés de Diputats la cessió 
competencial a la Generalitat. 
 
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. Cal fer net de la 
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corrupció sistèmica que hem patit durant aquests anys, acabar amb una 
manera de fer política que perpetua una relació d’interessos opacs entre 
l’esfera pública i els negocis privats, en benefici sempre d’aquests darrers, i 
establir mecanismes de control. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que el seu grup votarà que 
no, però que ells donaran no un doble sinó un triple SI a Catalunya, a 
Espanya i a Europa. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Bernat dient que donen ple suport a 
aquesta moció. Creuen que els arguments són molts i variats, i fins i tot la 
ciutadania està una mica farta d’aquest diàleg de sords entre politics, que 
miren aquest procés amb tacticisme i obviant la voluntat dels ciutadans.  
 
Com a regidors se’ns exigeix representar als ciutadans de Lloret i no només 
aquells que ens han votat. Finalment, sempre hem cregut en el consens i en 
mirar d’arribar acords per tirar endavant Lloret de Mar, això és el més 
important i crec que hem actuat conseqüentment en més d’una ocasió en 
aquest plenari.  
 
Doncs pensant en Catalunya, i no només en aquells que ens van votar, avui 
ens posicionem clarament a favor que els catalans puguin decidir el seu 
futur, per que no permetre-ho no és cap solució. 
 
Mirin, jo personalment no soc independentista, i com jo crec que som uns 
quants, però crec que la qüestió no és aquesta: si som unionistes o 
secessionistes, si no poder votar. I si el principal objectiu d’un polític és 
servir a la ciutadania, s’ha d’escoltar a la ciutadania, i per tant la millor 
manera és votant.  
 
També quan aquests tenen conviccions diferents a les pròpies, s’ha de 
permetre perquè això és la democràcia. Encara que alguns pensem que 
seria millor una Espanya federal, el que no ens podem permetre és que si 
una majoria pensa que no, retenir-los sota els termes de legalitat.  
 
A més, avui tenim un marc jurídic que és la llei de consultes que ho recolza.  
Pensem que prohibir la consulta no és una solució i que sobretot no tenim 
por del resultat de la consulta, perquè som demòcrates.  
 
I el més important és que també aquesta primera consulta obrirà la porta a 
què, a partir d’ara, se’n puguin desenvolupar d’altres, donant lloc a un 
sistema polític de democràcia real. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que ja en el 2012 tant en aquest 
Ajuntament com en el Consell Comarcal varen votar a favor del dret a 
decidir. Ells recolzen el dret a decidir i així ho han votat quan ha estat 
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necessari. Per això, també s’han afegit a aquesta moció i votaran 
favorablement. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que ell ha explicat moltes 
vegades el que Catalunya vol, i així ho va dir en el seu discurs d’aquest 11 
de setembre. 
 
Estem parlant de conceptes com democràcia i participació, i per tant del 
dret a decidir. 
 
Lloret de Mar és un poble acollidor, on hi ha gent de tot arreu. En aquesta 
consulta podrà participar els majors de 16 anys i també els immigrants que 
reuneixin certes condicions. 
 
Entén que la consulta s’hauria de realitzar de forma tranquil·la i amb 
respecte a tothom. I així es va fer la manifestació a Barcelona l’11 de 
setembre, una manifestació pacífica amb un ambient festiu, i que després 
va deixar els carrers nets i polits, en una manifestació de civisme. 
 
Hem vist com recentment a Escòcia s’ha permès votar. La gent ha pogut 
votar i ha pogut decidir el que ha volgut en pau i llibertat. 
 
Insisteix que Lloret és un model de convivència amb persones de més de 
100 països. 
 
No hem de tenir gens de por en seguir endavant, en un procés que potser 
sigui llarg però que no té marxa enrere. Avui som nosaltres però 
segurament seran a prop 900 ajuntaments els que aprovin aquesta moció. 
 
Sense més deliberació, amb 18 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, 3 vots en contra dels regidors dels 
grups PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 
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, 
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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. Varem omplir Barcelona el 2012, varem 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.  
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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. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de les 
Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD: 
 

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 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar 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. 
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


