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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
i urgent del Ple municipal celebrat el dia 6 d’octubre de 2017, que es publica 
conjuntament amb el registre sonor, és el següent :  
 
 
 
ACTA NÚM. 12/2017 ( 1213.03.012 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE 
BAGES DE 6 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les 14:07 hores 
del dia esmentat a l’encapçalament, 
prèvia convocatòria a tal efecte, es 
reuneixen, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària i urgent de 
l’Ajuntament, els senyors/es 
regidors/es al marge ressenyats, 
sota la presidència del Sr. Alcalde-
President, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència 
del regidors/es, el Sr. Alcalde-
President, declara oberta la sessió, 
procedint-se acte seguit a considerar 
els assumptes, conforme a l’ordre 
del dia inicialment fixat.  
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ASSUMPTE EXPEDIENT 

1. Moció que presenten els quatre grups municipals a 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages  -CIU, ERC, PSC i 
GFP- per a rebutjar la violència emprada pels cossos de 
seguretat de l’Estat durant el referèndum del dia 1 d’octubre 
de 2017 

1310/2017 

 

1. Moció que presenten els quatre grups municipals a l’ajuntament de Sant 

Fruitós de Bages  -CIU, ERC, PSC i GFP- per a rebutjar la violència 

emprada pels cossos de seguretat de l’estat durant el referèndum del dia 

1 d’octubre de 2017 (exp. 1310/2017) 

El dia 1 d’octubre de 2017 serà recordat malauradament per la violència emprada a 
Catalunya pels cossos de seguretat de l’Estat espanyol envers les persones que d’una 
forma cívica, pacífica i democràtica volien expressar el seu vot a les urnes . Però 
sobretot, restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, 
coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i 
exercir la democràcia malgrat les amenaces i la por. 

La majoria del parlament de Catalunya va aprovar el dia 6 de setembre de 2017 la Llei 
19/2017 i el Govern català va convocar un Referèndum d’Autodeterminació de 
Catalunya pel dia 1 d’octubre de 2017. 

Aquesta Llei fou suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol i des del “Gobierno de 
España” es va amenaçar al poble català si es duia a terme la seva celebració. 

Des del 18 de setembre, la Fiscalia General de l’Estat va dictar múltiples ordres 
d’escorcoll d’edificis públics de la Generalitat de Catalunya, la detenció per interrogar 
alts càrrecs,  tècnics i treballadors de l’administració catalana i així mateix va intervenir 
webs i va entrar en empreses privades del nostre país, entre moltes d’altres actuacions 
de dubtosa capacitat de ser dutes a terme per una fiscalia. 

Posteriorment, el TSJC va dictar una ordre judicial que autoritzava i explicitava als 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat –inclosos els Mossos d’Esquadra i policies 
locals- a no fer ús de la força davant a situacions de resistència pacífica. 

Tot i això, la resposta lliure i pacifica de la ciutadania catalana el dia 1 d’octubre 
acudint als col·legis electorals es va veure greument truncada per la irrupció de 
contingents de la Guardia Civil i de la Policia Nacional, cossos de seguretat estatals 
que van carregar de forma desproporcionada, violenta i abusiva contra ciutadans que 
tant sols volien exercir el seu dret democràtic de votar. 

La violència generada pels cossos de seguretat de l’Estat espanyol, manada pels seus 
governants, contra els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien és 
decidir sobre el seu futur exercint la democràcia, el gran nombre de persones ferides a 
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mans de la brutalitat policial, dos d’ells en estat greu, la vulneració de drets 
fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no 
cauran mai en l’oblit. Els danys materials causats pels cossos de seguretat de l’estat 
espanyol en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats pel “Gobierno de España” 
que n’és el responsable últim i que n’haurà d’assumir les conseqüències.  

Dels més de 2.200.000 catalans que van acudir a les urnes, molts d’ells ho feren a la 
nostra comarca, la qual també va patir les envestides dels cossos de seguretat de 
l’Estat espanyol deixant ferits a Callús, Castellgalí, Fonollosa i Sant Joan de 
Vilatorrada. 

Cap poble del món no mereix el tracte violent sofert l’1 d’octubre, vulnerant drets 
elementals de les persones recollits a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea. 

Per tot això, els Grups Municipals a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages – CiU, 
ERC, PSC i GfP- presentem la següent moció: 

1) Condemnem de forma clara i enèrgica la violenta i injustificada actuació dels 

cossos de seguretat de l’Estat espanyol durant la jornada del l’1 d’octubre. 

 
2) Ens solidaritzem amb els gairebé 900 agredits el diumenge 1 d’octubre i 

esperem la seva prompte recuperació física i anímica. Així mateix, manifestem 

la nostra solidaritat amb els municipis afectats pels danys provocats per la 

violència policial totalment desproporcionada. 

 
3) Volem agrair la participació pacífica i majoritària dels veïns i veïnes de Sant 

Fruitós de Bages en el referèndum del dia 1 d’octubre fos quin fos el sentit del 

seu vot dipositat. 

 
4) Trobem inacceptables les paraules i discursos posteriors a l’1 d’octubre per 

part de membres del “Gobierno de España” i per part de dirigents del PP, 

perquè, més enllà d’expressar el seu pensament, es van dedicar a falsejar la 

realitat i amagar la veritat del que realment va passar, fins al punt de 

menysprear als ferits deixats pels seus cossos policials. Així mateix, trobem 

inacceptables les paraules del discurs del rei Felip VI. 

 
5) Declarem persones “non grates” al municipi de Sant Fruitós de Bages a: 

 
- Sr. Mariano Rajoy Brey – president del “Gobierno de España”. 

- Sra. Maria Soraya Sáenz de Santamaría Antón – vicepresidenta del 

“Gobierno de España” i Ministra de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales de España. 

- Sr. Josep Enric Millo Rocher – delegat del  “Gobierno de España” davant la 

Generalitat de Catalunya. 
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- Sr. Xavier Garcia Albiol – president del Partido Popular de Catalunya i 

diputat al Parlament de Catalunya. 

- Sr. Rafael Antonio Hernando Fraile – portaveu del Grupo Parlamentario 

Popular al Congrés dels Diputats de Madrid. 

 
6) Demanem al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials 

causats pels cossos de seguretat de l’Estat espanyol en la seva actuació 

desmesurada a Catalunya.  

 
7) Demanem la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat 

espanyol que van ser destinats com a reforç a Catalunya i utilitzats per reprimir 

el referèndum i que encara hi romanen. 

 
8) Demanem als governs de Catalunya i d’Espanya que trobin una mediació que 

s’encamini a resoldre allò que demana majoritàriament la societat catalana. 

 
9) Trobem a faltar la implicació dels estaments de la Unió Europea i els demanem 

la seva condemna clara i sense pal·liatius als atacs policials rebuts per la 

ciutadania pacífica de Catalunya l’1 d’octubre.  

 
10) A títol personal i individual, els 13 regidors d’aquest consistori donarem cada un 

de nosaltres 64 € a l’Ajuntament de Fonollosa per poder ajudar a fer front a la 

despesa que hauran d’afrontar els veïns i les veïnes de Fonollosa per reparar 

els greus desperfectes ocasionats per la Guàrdia Civil el diumenge 1 d’octubre, 

ja que, entre els edificis atacats per les forces de seguretat de l’Estat espanyol, 

trobem d’especial gravetat haver entrat sense motiu ni justificació a la Casa de 

la Vila d’un poble pacífic i demòcrata. 

 
11) Comunicar aquesta moció al President de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, a l’AMI, a l’ACM, a la FMC, al Consell Comarcal del 

Bages, al delegat del “Gobierno de España” a Catalunya, a la Unió Europea, i a 

tots els municipis del Bages. 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 14:36 hores. 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a 
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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