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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  11/2017 

DIA: 7 d’octubre de 2017 

HORARI: De les 8:30 h a les 8:45 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Extraordinari urgent 

 

ASSISTENTS: 

 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

Anna Sánchez Tor – CUP – PA  

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris – ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

Na Marisa Trullàs Ledesma – ERC – AM  

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU  

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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ORDRE DEL DIA 

1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ ................................................................................................ 2 

2.- APROVACIÓ MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT 

ESPANYOL A CATALUNYA ................................................................................ 2 

 

 

 

1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE 

LA CORPORACIÓ 

 

Seguidament se sotmet a votació la ratificació de la urgència de la celebració de la 

sessió extraordinària d’avui. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres assistents i per tant per 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ratifica  la celebració 

del Ple extraordinari i urgent d’avui, en compliment del que determina l’article 79 del 

R.O.F. 

 

2.- APROVACIÓ MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE 

L’ESTAT ESPANYOL A CATALUNYA 

 

Es dóna lectura a la Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals, que 

diu el següent: 

 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 

d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 

ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 

nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 

ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 

de setge i por. 

Per aquest motiu, els grups municipals proposen al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
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nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 

agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 

d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del 

dia 1 d’octubre a Catalunya.  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 

Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en 

un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 

ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 

danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 

Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada 

dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non 

grata al nostre municipi. 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 

milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 

terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja 

dipositat dins d’urnes requisades. 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional. 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 

al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 

Catalunya. 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’afegeix a la condemna 

per aquesta brutalitat policial de l’estat que, tal com diu la Moció, volia reprimir la gent 

que només es volia expressar lliurament amb el seu vot.  

Volen agrair a la gent d’Artés, així com a les associacions que, com l’Assemblea, han 

fet possible la votació al nostre municipi. 

Finalment, desitgen que els propers dies es doni compliment al full de ruta que hi ha 

previst i que es proclami la Declaració Unilateral d’Independència, com a resultat 

sorgit del referèndum del dia 1 d’octubre. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa expressa la condemna per la repressió del dia 

1 d’octubre per part del seu grup, ja que consideren que va ser desproporcionada i 

que el poble de Catalunya no oblidarà mai. 
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Volen donar les gràcies al municipi d’Artés per la feina feta tots aquests dies, no 

només el dia 1 d’octubre, sinó per tot el treball constant perquè la democràcia no sigui 

minimitzada davant la brutalitat policial. 

Volen donar suport també als pobles de tot Catalunya que van patir aquesta repressió 

i, especialment, a tots aquells que són més propers al nostre municipi: Callús, Sant 

Joan de Vilatorrada i Fonollosa. A tots ells, els volem dir que seguirem treballant per la 

democràcia. 

 

Es sotmet a votació l’anterior Moció, la qual és aprovada per unanimitat del Ple de la 

Corporació. 

 

Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, 

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 7 d’octubre de 2017 
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