
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS DE CONDEMNA A LA 
REPRESSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL  
 
 
Hi ha més de 800 persones ferides durant la jornada electoral del Referèndum 
de l’1 d’Octubre per l’actuació desproporcionada de les forces policials 
espanyoles contra la gent que es reunia cívicament i pacíficament per exercir el 
seu dret a decidir el futur de Catalunya. 
Atacs a la ciutadania sense justificació possible que han tingut la seva 
expressió crua i explícita a la nostra pròpia comarca, a Castellbisbal i Sabadell, 
entre moltes altres poblacions catalanes, i que van condicionar la tranquil·litat i 
bon desenvolupament d’una jornada on totes les persones implicades i 
compromeses amb el Referèndum a la nostra ciutat van haver de viure amb la 
inquietud que les escenes es repetissin als nostres carrers i espais electorals.  
L’actuació de la delegació del govern espanyol a Catalunya, sota la 
responsabilitat d’Enric Millo, justificant les agressions a la ciutadania sense tenir 
en compte la seguretat pública i els drets i llibertats individuals i col·lectius, no 
és només reprovable sinó un insult a la intel·ligència.  
 
 
Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de P ortaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- Que Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, sigui 
declarat persona non grata a Terrassa i es reclami la seva immediata dimissió 
en el càrrec.  
 
Segon.- La reprovació i condemna de l’actuació de la policia nacional 
espanyola i de la Guàrdia Civil l’1 d’Octubre. 
 
Tercer.-  L’Ajuntament de Terrassa exigeix la dimissió de tots els càrrecs 
polítics implicats en la violència d’estat exercida durant l’1 d’Octubre.  
 
Quart.-  L’adhesió i suport de l’Ajuntament de Terrassa a totes les 
mobilitzacions, aturades i protestes que es convoquin en defensa dels drets i 
llibertats de la ciutadania. 
 
Cinquè.-  Traslladar aquest acord a la Delegació del govern espanyol a 
Catalunya, al Senat espanyol, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
 


