Ajuntament de Mataró

ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GM DE CiU A LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GM DE VOLEMataró SOBRE UNA
CONSULTA POPULAR AMB LA FINALITAT DE CONÈIXER SI ELS
MATARONINS VOLEM “MONARQUIA O REPÚBLICA”
El passat mes de desembre el GM de VOLEMataró va presentar una proposta de
resolució per ser tractada al Ple Municipal sobre “Monarquia o Repúbica” que va ser
retirada de l’ordre del dia per l’alcalde sense que els portaveus en tinguessin
coneixement previ, ni que, fins aquest moment, se’ns hagi lliurat cap informe jurídic
al respecte.
Aquest mateix grup municipal ha tornat a presentar una nova proposta de resolució,
amb molt poques modificacions respecte l’anterior, per tal que sigui inclosa a l’ordre
del dia del ple municipal ordinari corresponent al mes de gener de 2019.
El text de la part expositiva de la proposta en la seva essència deia:
Fa molts anys que es parla de canvi de model territorial a l’estat espanyol
(federalisme i confederalisme), al mateix temps que es parla d’una constitució
sense desenvolupar i actualitzar, que cal revisar, com tantes altres cartes
magnes revisades en altres països del món.
Atès que existeixen aquests debats en la societat, en les administracions i
diferents instàncies, també és el moment de plantejar, de forma democràtica, la
continuïtat de determinades institucions com la Monarquia espanyola.
La Monarquia espanyola, lligada al estat de dret i parlamentari, exerceix sense
haver estat mai votada i essent hereva d’una dictadura. És per això que sobta
que 40 anys desprès no s’hagi produït un debat polític i social on el poble sobirà
pugui refrenar, o no, aquesta institució.
Actualment els representants de la Monarquia reben de l’estat espanyol vuit
milions d’euros i estan subjectes a un 9% de tributs. Això per no parlar dels
milions que reben la resta de membres de la família reial.
Hem de reconèixer que el procés català, amb totes les seves contradiccions, ha
fet que es plantegin qüestions de l’estil, fins ara mai posades sobre la taula. Fa
uns mesos el propi parlament català va reprovar la figura del Rei Felip VI i així
molts ajuntaments, inclòs el de Barcelona, han fet el mateix en diferents
mocions.
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Plantegen que des de el món local hem de ser capaços i prou valents per
impulsar un debat obert i democràtic i poder participar en unes votacions lliures
en tot l’estat espanyol, on es posí sobre la taula la continuïtat de la monarquia.
Igualment volem deixar constància que, tal com va ser tractat i explicat en el si de la
CIE d’Organització l’abril de 2017, la consulta popular referendària està prevista en
el ROM i també en el Reglament de Participació Ciutadana, d’acord amb la Llei
4/2010, de 17 de març, de consultes populars via referèndum. En posterioritat es va
promulgar la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. S’entén per consulta
popular no referendària la convocatòria feta per les autoritats competents, d’acord
amb el que estableix aquesta llei,a les persones legitimades en cada cas perquè
manifestin llur opinió sobre una determinada actuació, decisió o política pública,
mitjançant votació.
Les consultes populars no referendàries poden ésser d’àmbit nacional si es
refereixen a tot el territori de Catalunya o d’àmbit local si tenen caràcter municipal o
supramunicipal, i poden iniciar-se per iniciativa institucional o per iniciativa
ciutadana.
S’entén per iniciativa institucional d’àmbit local la consulta promoguda, entre altres,
per:
-

Els plens municipals i dels altres ens locals, mitjançant un acord adoptat per
majoria simple, a proposta de dues cinquenes parts dels regidors o dels
representants de l’ens local.

-

L’alcalde o president de l’ens local, per iniciativa pròpia o a proposta de dues
cinquenes parts dels membres de la corporació local.

Per altra banda, l’Article 8 del vigent Reglament de Participació Ciutadana, que
tracta el Dret a la consulta popular per referèndum, diu textualment:
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a
ser consultats directament sobre assumptes del seu interès, com també a
promoure una consulta popular per referèndum d’acord amb l’article 70bis de la
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i d’acord amb allò que
disposa el ROM.
2. La consulta popular per via de referèndum mai no podrà consistir en matèria
tributària ni de finances locals i s’haurà de referir a àmbits de la competència
municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.
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3. Per acordar-ne la realització, tal com estableix la Llei de 4/2010 de consultes
populars, caldrà l’acord, per majoria absoluta, del Ple Municipal i fer la tramitació
corresponent a la Generalitat de Catalunya i a l’òrgan competent de l’Estat.
4. En un mateix any natural no es podran fer més de dues consultes de les
indicades en aquest article i no es podrà reiterar una mateixa consulta dins el
mateix mandat.
Pel que fa al ROM actual, en el seu Article 98. Règim jurídic de la consulta popular,
reforça el que contempla el Reglament citat anteriorment quan diu que:
L'Ajuntament podrà sotmetre a la consulta dels ciutadans els assumptes de la
competència pròpia municipal que tinguin especial importància per als
interessos d’aquells, excepte els relatius a les finances locals.
La iniciativa de la proposta de consulta correspon:
a) Als veïns del municipi, inscrits al cens electoral que subscriguin la
proposta en el número que determina l'article 38 de la Llei 4/2010, de 17
de març, que deroga l’article 159.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
b) A l’Alcalde o Alcaldessa, amb l'acord previ del Ple per majoria absoluta
de la Corporació. Si un 5% de la població resident demanés consulta
popular, l'Alcalde o Alcaldessa sotmetrà al Ple l'iniciativa, per tal que sigui
aquest òrgan qui prengui la decisió de tramitar la consulta popular.
L'acord de consulta precisarà els termes exactes en què ha de formularse.
L'acord municipal de consulta el trametrà al Govern de la Generalitat perquè
l'autoritzi el Govern de l'Estat.
La convocatòria i realització de la consulta s'ajustarà al disposat als articles 43 i
44 de la Llei 4/2010, de 17 de març, que deroguen l’article 160 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Creiem doncs que, a falta d’informes jurídics que diguin el contrari, l’Ajuntament està
capacitat per promoure i organitzar consultes populars sobre diferents temes sempre
i quan ho faci d’acord amb les diferents normes establertes. És per aquesta raó que
considerem injustificada la retirada de la proposta de l’ordre del dia del Ple Municipal
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passat si no és estrictament per criteris polítics mancats de transparència i
partidistes.
A aquest argumentari encara hi podem afegir l’aprovació en ple el setembre de 2015
d’una proposta de resolució per una consulta popular sobre la incorporació de
l’Ajuntament de Mataró a l’AMI.
Finalment, entenem que a la proposta de VOLEMataró tampoc es demanava
l’implicació de l’institució municipal en l’organització de la consulta plantejada, sinó
simplement que es permetés i facilités a la societat civil la seva convocatòria.
Es per tot el que hem exposat i en defensa de la democràcia i altres drets
fonamentals, que proposem al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró es declara favorable a la llibertat d’expressió com
un dret fonamental de la ciutadania, així com al fet que es produeixin debats públics
entre tots els agents, entitats i ciutadans/es individuals que hi vulguin participar.
També sobre el model d’Estat que desitgen.
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró facilitarà espais i altres elements d’infraestructura
i logística (com ho fa habitualment en tot tipus d’esdeveniments ciutadans) per tal
que la ciutadania, desprès dels debats públics pertinents, pugui convocar, de forma
organitzada i simbòlica, una consulta popular no referendària sempre en el marc del
que estableixi la normativa vigent. També en el aquest cas que es planteja de
conèixer si els mataronins volem “Monarquia o República”.
TERCER.- Fer arribar aquests acords a tot el teixit associatiu de Mataró.

Quim Fernàndez i Oller
Regidor-Portaveu GM de CiU
8 de gener de 2019
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