MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IPS-CUP, CANVIEM SALT I
ELS TRES REGIDORS NO ADSCRITS DE CONDEMNA DE LES ACTUACIONS
POLICIALS DEL PASSAT DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017.
EXPEDIENT: 2017A034000098
DATA D’APROVACIÓ: SESSIÓ PLENÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2017
« El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat Espanyol repressor que ha exercit un 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.
El Ple acorda per 18 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP, Canviem Salt i els
regidors no adscrits, Sra. Estefania Carabellido, Sra. Anna Fusté i Sr. Josep Valentí)i i 3
vots en contra (PxC i C’s):
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 el suport a les persones físiques durant les càrregues policials d’ahir 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 i del Vicesecretari General de Comunicació del PP Pablo Casado per les
amenaces al President de la Generalitat de Catalunya.
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.- Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, els
sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària,
transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets
fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la
democràcia.

Vuitè.- Instar a la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la
repressió contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació política
internacional imparcial.
Novè.- Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i
imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la seva
pròpia ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets
Humans.
Desè.- Traslladar aquests acords al President del Govern de l’Estat Espanyol, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, al President
del Parlament Europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i
Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.»

