
COMUNICAT FINAL DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 
DE LA CONSULTA DEL 13D A SOLSONA 

 

La Comissió Ciutadana Organitzadora de la Consulta sob re la 
Independència del 13-D a Solsona , en reunió celebrada el 23 de desembre, constata 
que ha assolit els objectius que van impulsar la seva constitució i, en conseqüència, 
acorda la seva autodissolució.  

Abans de procedir a la mateixa i com a últim acte de la seva existència, vol emetre 
aquest comunicat: 

1) Volem deixar constància explícita del nostre agraïment a totes les persones i 
entitats i empreses que van prestar-nos la seva desinteressada col·laboració en 
l’organització i desenvolupament de la consulta del 13-D, aportant la seva tasca 
com a voluntaris, fent-nos costat fent pública la seva adhesió, assistint als actes 
que vàrem anar organitzant o fent donatius bé a base d’aportacions econòmiques o 
cedint-nos desinteressadament locals, mobiliari i qualsevol mena d’estris que van 
fer possible la campanya i la jornada electoral. 

2) Deixar, així mateix, constància del nostre reconeixement a Xavier Jounou i Bajo, 
alcalde de Solsona, per la seva tasca com a impulsor inicial d’aquesta iniciativa, als 
membres de la corporació municipal en ple pel seu suport a la moció presentada i 
aprovada per unanimitat en el Ple del dia 28 de setembre i al Casal Popular la Fura 
pel seu impuls inicial en la vertebració del moviment que va culminar en la 
celebració de la consulta. 

3) Fer públic l’estat de comptes que ha comportat l’organització de la Consulta. 

4) Comunicar que l’associació Volem Decidir (actualment amb 218 socis i sòcies) 
continuarà activa per impulsar la celebració de consultes a tots els municipis del 
Solsonès en els quals encara no s’ha endegat cap iniciativa per a dur-les a terme i 
donar suport a les Comissions que ja estan treballant en l’organització de les 
mateixes. A tal fi té prevista impulsar la constitució d’una Coordinadora de les 
Comissions Organitzadores de les Consultes sobre la  Independència al 
Solsonès (CCOCIS).  

 

EXTRACTE COMPTES  
PROJECTE 13D  

      
CONCEPTE INGRESSOS (€) DESPESES (€) 

Venda de xapes 2.046,00  
Donatius 2.817,15  
Despeses propaganda  2.331,89 
Despeses viatges  257,56 
Despeses Correus  399,41 
Despeses Observadors internacionals  247,00 
Despeses tràmits burocràtics  32,85 
Despeses internet, llum i calefacció  202,09 
Despeses seguretat  100,00 
Despeses neteja local  169,00 
Varis  190,92 
TOTALS 4.853,15 3.930,72 

SUPERÀVIT (que es donarà a la CCOCIS)   932,43 

 


