
 
Ajuntament de Bellvei

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I  URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari i urgent
Data: 04/10/2017
Horari: De les 20:30 hores a les 20:48 hores.
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI
 
Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sra. Mònica Sebé Rodríguez  PDeCat
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat

Assistit pel Secretari acumulat de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el 
qual  fa constar  que el  Ple es constitueix vàlidament  per  existir  el  quòrum legal  establert  a  
l’article 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
 
ÚNIC.-  MOCIONS  PRESENTADES  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  DE  +BELLVEI 
CONJUNTAMENT  AMB  PDECAT  I  LA DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC,  SOBRE  LA 
CONDEMNA I REBUIG A LES ACCIONS POLICIALS DURANT EL PASSAT 1 D’OCTUBRE 
DE 2017. 

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió

APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

D’acord amb el que disposa els articles 47 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 103.3  
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tots els membres del Ple consideren extraordinari i urgent tractar el següent tema:
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Exp. 2017/1760 Mocions  presentades pels  grups municipals  de +Bellvei  conjuntament  amb 
PDeCat i la del grup municipal del PSC, sobre la condemna i rebuig a les accions policials  
durant el passat 1 d’octubre de 2017. 

S’aprova per unanimitat la urgència.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS DE +Bellvei CONJUNTAMENT AMB 
PDeCat I LA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A LES 
ACCIONS POLICIALS DURANT EL PASSAT 1 d’octubre de 2017. (Exp. 2017/1760) 

El secretari dóna lectura del següent:

Vista la Moció que presenta el grup municipal del PSC en data 4 d’octubre de 2017 registre 
d’entrada nº 3251 per condemnar el rebuig a les accions policials durant el passat 1 d’octubre:

“GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A BELLVEI DEL 
PENEDÈS

Moció de condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d’Octubre. 

Atès,  que  davant  els  incidents  en  forma  d’agressions  policials  desmesurades  i 
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven concentrats el 
passat, 1 d’Octubre.

Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d’autoritat del Govern central del PP, per  
donar compliment de forma eficient, diligent, i  sense violència a l’Ordre Judicial d’impedir la 
celebració  d’un  referèndum  unilateral  sense  garanties  i  declarat  il·legal  pel  Tribunal 
Constitucional.

Atesa,  que  l’esmentada  Ordre  Judicial  s’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.

Atès que, cal  fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el seu 
marc legal  que se’n  deriva,  com la  única forma de preservar  la democràcia,  la llibertat,  la 
seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana.

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de 
l’Ajuntament de Bellvei, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. Condemnar enèrgicament aquestes accions d’abús de la força per part dels Cossos i  
Forces de Seguretat de l’Estat.

Segon. Solidaritzar-nos i mostrat tot el nostre suport amb els i les nostres conciutadans que van 
concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, les centenars de persones que van 
resultar ferides a conseqüència de les cargues policials. 

Tercer. Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de l’operatiu del 
dia 1 d’Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma eficient, diligent, i sense  
evitar l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració d’un referèndum unilateral sense 
garanties i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.

Quart. Exigir al Parlament de Catalunya demani i reprovi al Govern de la Generalitat i al seu 
President, per haver trencar l’Estat de Dret a Catalunya, incomplint la sentència del Tribunal 
Constitucional per la qual se li demanava aturar i suspendre el referèndum unilateral i sense 
garanties que aquest Govern va convocar.
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Cinquè.  Exigir  a  tots  els  Grups  parlamentaris  al  Congrés  de  Diputats  i  al  Parlament  de 
Catalunya dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d’Estat que es viu a Catalunya i 
al conjunt d’Espanya. 

Sisè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats,  
al Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació Provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació  
de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.»

Pren la paraula Sr. José Agustín Huerta dient que no es pot admetre la carrega policial, la  
repressió que partir molta gent, la por que va patir molta gent que es va constatar, l’actitud 
pacifica de molta gent; presentar aquesta Moció per tal de fer política ara no toca, per tant  
votaré en contra, donar dret a la gent de votar, no puc votar a favor d’aquesta Moció. Estic en 
contra la violència 

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, no sé si es fer política o no però la Moció que ve  
darrera  és fer política. Aquesta Moció hi han de partits polítics el PDeCat i + Bellvei. Aquí és  
condemna les actuacions de violència el que si discrepo que es va fer un referèndum, no és 
legal, es va votar de forma il·legal i es condemna les carregues policials. 

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient, que això es fer política, aquesta gent es va 
manifestar el dret de vot i això no és il·legal. Avui toca parlar de violència no d’altres coses; per  
la meva part és molt trist.

Pren la paraula el  Sr. Alcalde dient que, en aquest Moció sobren uns punts que sobren en  
aquest Moció que es parla de política. Avui el que parlem de la violència que va passar 

Pren la paraula la Sr.  Eva Maria Gómez dient  que estic  en contra  de la violència  i  també 
manifestar en desacord d’aquesta Moció a partir del punt tercer.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la Moció a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor: 01 corresponent al grup polític municipal (01 PSC).
Abstencions: 01 corresponent al grup polític municipal (01 + BELLVEI) Sra. Mercedes Martín 
Navarro.
Vots en contra: 09 corresponent als grups polítics municipals (05 + BELLVEI, 04 PDeCat)

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  per  majoria 
absoluta.

El Secretari dóna lectura del següent:

Vista la Moció que presenta el grup municipal + Bellvei conjuntament amb PDeCat de data 4  
d’octubre de 2017 registre d’entrada nº 3277 per condemnar el rebuig a les accions policials 
durant el passat 1 d’octubre:

«  MOCIÓ PRESENTADA PER +BELLVEI I PDECAT, SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A 
LES ACCIONS POLICIALS DURANT EL PASSAT 1 D’OCTUBRE. 

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.
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Per aquest motiu,  

ACORDA:

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 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 els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policials  
d’ahir a Catalunya. 

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

CINQUÈ.-  Demanar  la  mediació  i  el  suport  de  les  institucions  europees  i  de  la  comunitat 
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.»

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que dintre del nostre grup hi han diferents sensibilitats en 
aquest punt de la Moció.

Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, votaré en contra donat que s’està fent política, 
comparteixo la condemna de la violència.

Pren la paraula la Sra. Mercedes Martín dient que, “dado que no se ha podido modificar como 
yo hubiera querido esta Moción por lo tanto me abstengo” 

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la Moció a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor: 09 corresponent als grups polítics municipals (05 + BELLVEI, 04 PDeCat).
Abstencions: 01 corresponent al grup polític municipal (01 + BELLVEI) Sra. Mercedes Martín 
Navarro.
Vots en contra: 01 corresponent al grup polític municipal (01 PSC).

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la moció per majoria absoluta

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió quan són les vint  
hores i quaranta-vuit minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha  
tractat i dels acords adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre 
d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

Com secretari de la corporació en dono fe.
 
 L’alcalde                                               El secretari interventor acumulat  
 Fèlix Sans Mañé Manel Pahissa i Casas
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