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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT MATEU DE BAGES EL DIA TRETZE D’OCTUBRE DE 2017 

 

ASSISTENTS 
 

President 
Joan Ullé i Castellà 

 

Tinents d’Alcalde 

Joan Muns i Botinas 

Dídac Ullé i Haro 

 

Regidors 
Enric Masafrets i Marsiñach 

Gabriel Rovira i Gangonells. 

Montserrat Trulls i Melchor. 

Regina Carné i Pesarrodona. 

 

Secretària-interventora 
Montserrat Antón i Romeu 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, essent les 19:46 hores del dia 13 d’octubre de 2017, es 

reuneixen, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Joan Ullé i Castella, i prèvia citació a aquest efecte, els senyors 

regidors anotats anteriorment amb l’assistència de la Secretaria-Interventora, a fi de celebrar sessió extraordinària del 

Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, núm. 8/2017. 

 

Per part de la Secretària-Interventora, es comprova que existeix el quòrum legal per desenvolupar-se la sessió, 

d’acord amb el que preveuen els articles 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local(LRBRL), 98.c) del Decret legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 

les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 

A les 20:50, el Sr. President, declara oberta la sessió, i es procedeix a donar lectura a l’ordre del dia de la sessió, 

passant-se a discutir l’únic punt de l’ordre del dia, i prenent-se els següents: 

 

A C O R D S 

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA EMPRADA PELS 

COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.- 

 

El Sr. Alcalde diu: “Ens trobem avui aquí, per fer un manifest en relació amb els actes que van passar el dia 1 

d’octubre. Hi havia una moció que proposava l’AMI i l’ACM, i hi ha una altra Moció que heu redactat des de 

l’APM.” 

 

El Sr. Rovira diu: “La Moció que hem passat refon 3 Mocions que ens havien arribat a nosaltres. Una era d’ERC, 

l’altre del PdCat i una altre de l’AMI-ACM. La he refet, agafant parts de cada una d’elles. Però no la presentem com 

una moció nostre, sino com una Moció conjunta entre tots, que si s’aprova l’aprovarem de comú acord entre tots, no 

ve a ser una moció proposada ni per l’AMI, ni pel PdCat, ni per Esquerra, ni per APM, ni per ningú extern a 

nosaltres.” 

 

La Secretària informa que en primer lloc s’hauria de declarar la urgència del Ple, atès que aquest Ple no s’ha pogut 

convocar amb dos dies hàbils d’antelació, per la festivitat d’aquesta setmana i perquè s’ha volgut consensuar la data 

de celebració per tal que tots els Regidors hi puguis assistir. 

 

Posat el tema a votació, els regidors assistents per unanimitat acorden considerar urgent procedir a tractar i aprovar si 

s’escau la MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT  A CATALUNYA, 

AMB MOTIU DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2017, atès que es tracta d’uns fets que van 

passar fa 13 dies i no seria de rebuig esperar més per mostrar la nostra solidaritat. 



A continuació el Sr. Alcalde diu: “Considero que no hi ha cap inconvenient en presentar a aprovació del Ple, com a 

Moció conjunta de tots els Regidors de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, la següent Moció: 

 

Es dona lectura a la següent Moció: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

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 desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament indefensa. 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 l’estat de setge i por. 

 

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, 

contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien era decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 

900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt 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 que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació 

ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 

 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 2 milions de persones 

que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva 

valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar 

i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una 

societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i 

alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar. 

 

Agraïm de manera molt sincera als membres de les meses, als participants, als voluntaris, als pagesos, als estibadors, 

als Bombers de Catalunya i a totes aquestes persones o col·lectius que d’una manera o altra han fet possible tenir una 

jornada de legitimitat democràtica. 

 

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot continuar mirant cap a un 

altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els 

mitjans internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el 

nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 

 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al compromís de la gent i a 

allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

 

Per tots aquest motius, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages en Ple, amb els vots a favor dels 7 regidors assistents 

per unanimitat,  

 

A C O R D A: 

 

PRIMER. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys provocats per la 

violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació 

desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat. 

 

SEGON. 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. 

 

TERCER. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència d’Estat i de la 

vulneració dels drets humans a Catalunya i de forma especial al Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 

Millo i al presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy. 

 

QUART. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la 

Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació 

corresponent.” 

 

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde dona les gràcies i aixeca la sessió, a les 21:00, i per fer-hi 

constar el que s’ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, en els folis de 

paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.      i correlativament fins el        , jo la Secretària, que certifico.  

 

 Vist-i-plau,  

L’Alcalde     La Secretària. 

Joan Ullé Castellà.     Montserrat Antón Romeu. 
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