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 25 d’octubre de 2017, que es publica
conjuntament amb el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 14/2017 ( 1213.03.014 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE
BAGES DE DATA 25 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 )
Sr. Vicenç Llorens Concustell (CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 21:00
hores del dia esmentat a
l’encapçalament,
prèvia
convocatòria a tal efecte, es
reuneixen, als efectes de celebrar
sessió extraordinària urgent de
l’Ajuntament,
els
senyors/es
regidors/es al marge ressenyats,
sota la presidència del Sr. AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència
del regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
per tractar els assumptes inclosos
en l’ordre del dia de la
convocatòria.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )

El regidor Sr. Vicenç Llorens
Concustell (CIU ) s’incorpora a la
SECRETARI:
sessió durant el debat de la 1a
Actua com a secretari el Sr. Santiago González moció (21:10 hores)
Castellanos, vicesecretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 22/06/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

Conforme l’establert a l’article 46.2. b) de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
10.5 del Reglament Orgànic Municipal, s’aprova, per assentiment unànime dels
11 regidors/ras presents, la prèvia ratificació de la urgència de la convocatòria
de la sessió.
1. Moció per exigir la llibertat dels presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural
(1390/2017)
Llegeix la moció la Sra. Àdria Mazcuñan, portaveu del grup municipal de ERC.
“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb
diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la
base de la Constitució de 1978.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de Gent fent Poble, Convergència i
Unió-PDCAT i Esquerra Republicana de Catalunya-AM de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages proposen al ple l’adopció dels següents
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Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.

ACORDS:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
Després de les intervencions dels portaveus dels grups municipals i del posicionament
sobre el sentit del seu vot , es passa a la votació de l’anterior moció, amb el següent
resultat:

Aprovada amb deu vots favorables dels regidors/es presents dels grups
municipals de GfP (4); CIU (4); ERC (2) i dues abstencions del grup municipal
PSC (2).

2. Moció per demanar la suspensió de l'aplicació de l'article 155 CE (1393/2017)
Llegeix la moció la Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal de CIU.
“L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets.
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella
situació d’anul·lació política.
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Votació:

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de
la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, Els Grups Municipals de GfP, CIU i ERC-AM a l’Ajuntament
de Sant Fruitós proposen al ple l’adopció dels següents

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions
catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics
del Parlament de Catalunya.”

Pàgina 4 de 5
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 9LPJDY259PD6R5ZDJHCJFLSG9 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

ACORDS

Els portaveus dels grups municipals intervenen i es posicionen respecte al contingut
de la moció i en el sentit del vot en els termes que consta en l’àudio de la sessió. En
síntesi, els grup municipals es posicionen en el sentit de: estimar la proposta d’inclusió
i desestimar la proposta de supressió en l’acord primer de la moció que formula el
portaveu del grup municipal del PSC i acceptar la votació per separat dels acords de la
moció, sense cap modificació respecte del text proposat.
Votació de l’acord Primer:
Aprovat amb deu vots favorables dels regidors/es presents dels grups
municipals de GfP (4); CIU (4); ERC (2) i dos vots en contra del grup municipal
PSC (2).
Votació dels acords Segon, Tercer i Quart:
Aprovats per unanimitat dels 12 regidors/res presents dels grups municipals de
GfP (4); CIU (4); ERC (2) i PSC (2).

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió, a les 21:50, de
la qual s’estén la present acta, del contingut de la qual, en dono fe

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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau

