Recolzament a una moció de l'ACM i l'AMI de condemna als fets de l'1-O
ACORD:
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 tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, 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 el 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
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.- 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 dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de
l'operatiu desplegat pels cossos policials de l'Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio
Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe
de l'operatiu, Sr. Diego Pérez de los Cobos i declarar-lo a tots ells persones non grates
al nostre municipi.
SISÈ.- Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts dia
3 d'octubre, després d'una jornada de vaga general i mobilització popular. En
conseqüència, trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no
convidantne a cap membre a cap acte de la ciutat, ni participar en nom de l'Ajuntament
a cap acte en què hi sigui present algun membre de la Casa Reial.
SETÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
VUITÈ.- Deixar constància que els càrrecs electes d'aquest municipi ens devem al
mandat democràtic imposat pel poble de Catalunya en el referèndum de l'1-O i que per

això farem costat a les institucions i al Govern del país en tot allò que tingui per
objectiu fer-ne efectius els resultats.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a la Delegació del Govern a
Catalunya i al Parlament europeu, a l'ANC, l'AMI i Òmnium Cultural, per al seu
coneixement i efectes que corresponguin.

