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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DE DATA SIS D’OCTUBRE DE 
DOS MIL DISSET 
 
 

 

ORDRE DEL DIA  

PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS. 
 
SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE DARNIUS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA 
D’APROFITAMENT PRIVAT 2.3 I AJUSTOS DELS ÀMBITS GRÀFICS. 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT 
POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDAR-AM. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
A Darnius, el dia sis d’octubre de dos mil disset, essent les vint hores i trenta-tres 
minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a l’objecte de 
celebrar sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, els Regidors que 
figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel senyor Alcalde-president i 
amb l’assistència de la secretària de la Corporació, la Sra. Gemma Prats i Mulà, al 
efecte de donar fe pública al Ple.  
 
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  per a la vàlida 
constitució del Ple, el senyor Alcalde declara obert l’acte. 

Identificació de la sessió Regidors que hi assisteixen 

Número: 9/2017 

Data: 6 d’octubre de 2017 

Caràcter: Extraordinari  

Convocatòria: primera 

Horari: 20:30 h. 

Lloc: Sala de Plens de 

l’Ajuntament 

José Madern Ciria 

Francesc Xavier Vila Llamas  

Reyes Enrique Gonzalez 

Joan Molinet Bret 

Pere Blanco i Blanch 

Georgina Baró Calabuig 

Víctor Pey Quintero 

 

 Regidors excusats: 

  

Secretària:  Regidors no excusats: 

Gemma Prats i Mulà  
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PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SERVEIS 
TÈCNICS. 
 
“ Vist l’expedient que es tramita proposta de modificació puntual de les normes 
subsidiàries del municipi, promoguda per l’Ajuntament i redactada per l’arquitecta 
municipal Sra. Imma Matabosch. 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient. 
Vist el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local, articles 71, 72, 83 i 94 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
23, 102 i 103 del seu reglament. 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries del 
planejament urbanístic per a la implantació d’un sistema de serveis tècnics 
promoguda per l’Ajuntament i redactada per l’arquitecta municipal Sra. Imma 
Matabosch. 
SEGON.- APROVAR LA SUSPENSIÓ PRECEPTIVA de tramitacions i de llicències amb 
l’abast previst l’abast previst a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2012, de 3 
d’agost, en la mesura que la normativa vigent es contradigui a les noves 
determinacions contingudes a la documentació prevista per modificar, la qual tindrà 
vigència fins l’aprovació definitiva de la modificació puntual de la normativa 
urbanística. 
No obstant es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. 
TERCER.- CONVOCAR I SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la documentació aprovada 
inicialment pel termini d’un mes, mitjançant publicació del corresponent edicte al 
BOP, a un Diari de major difusió, a la pàgina web municipal i al Taulell d’anuncis de 
la corporació. 
QUART.- SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes competents per raó de 
les seves competències sectorials. 
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords als municipis confinants al terme 
municipal”. 
 
L’alcalde agafa la paraula per a explicar que el projecte de la modificació proposa 
instal·lar una mini deixalleria per tenir un espai tot ordenat. 
 
El senyor Pere Blanco agafa la paraula per a explicar que a l’any 2016 van demanar 
consultar l’expedient de la propietat de la senyora Marta Pey, atès que es va fer una 
compravenda d’un terreny de la seva propietat a la zona, se’ns va dir que es podria 
consultar i encara estem esperant. A posteriori, continua el senyor Blanco, l’alcalde 
ens va convocar per explicar el projecte d’aquesta modificació, i l’altre que està en 
tràmit i vam dir que hi havia una modificació de normes subsidiàries pendent de fa 
temps i que s’havia de resoldre abans (odre temporalitat). 
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El senyor Joan Molinet ara té la paraula per a dir que el seu grup no s’oposa, però 
demana un procés informatiu previ per a la gent del poble. 
 
El senyor Josep Madern pregunta al senyor Molinet si li sembla bé una reunió 
informativa convocada amb ordre del dia. 
 
El senyor Joan Molinet respon que ho consultarà. 
 
Sense més intervencions, la proposta es passa a votació i NO queda aprovada, doncs 
voten a favor els senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els 
senyors Pere Blanco, Víctor Pey i la senyora Georgina Baró voten en contra. El, 
senyor Joan Molinet s’absté. 
 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE DARNIUS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA 
D’APROFITAMENT PRIVAT 2.3 I AJUSTOS DELS ÀMBITS GRÀFICS. 
 
“ Vist Ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de juny de 
2017, va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual des normes 
subsidiàries de planejament de Darnius per a la regulació de la zona d’aprofitament 
privat 2.3 i ajustos dels àmbits gràfics, que va ser sotmesa a informació pública 
durant el termini d'un mes mitjançant anunci Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7400, de data 28 de juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 124, de data 29 de juny de 2017, en el Punt Avui de data 
29 de juny de 2017 i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; així mateix, es va 
donar tràmit d'audiència als Ajuntaments de l'àmbit territorial dels quals limita amb 
l'àmbit de modificació, i a tots els interessats, havent-se formulat les al·legacions 
que consten en el certificat de Secretaria de data 7 de setembre de 2017. 
Atès que simultàniament a la informació pública, es van sol·licitar al Departament 
de Carreteres de la Generalitat informe per raó de les seves competències 
sectorials, el que a data d’avui no s’ha obtingut resposta. En cas que arribés la 
mateixa, es traslladaria directament a La Comissió Territorial d’Urbanisme per tal 
de incorporar-la a l’expedient. 
Atès que en data Setembre de 2017, es va informar pels Serveis Tècnics i l'equip 
redactor sobre les al·legacions i justificacions formulades i els informes rebuts, amb 
les següents conclusions que es transcriuen a continuació:   
 “INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
DE LES NSP DE DARNIUS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA D’APROFITAMENT 
PRIVAT 2.3 I AJUSTOS DELS ÀMBITS GRÀFICS. 
Durant el període d’exposició al públic del document, s’han atès 11 consultes de 
propietaris afectats, i dues de persones no directament afectades. D’aquestes 
consultes, una persona directament afectada ha presentat al·legacions al projecte. 
També s’han presentat cinc al·legacions més. 
Del total de les sis al·legacions presentades per cinc interessats, quatre plantegen 
aspectes sobre les pròpies finques. 
Resultat de les consultes efectuades s’han detectat dues errades materials del 
document que es proposa corregir. Es tracta del traçat de l’alineació viària en 
l’àmbit A que no s’ajustava amb suficient precisió al planejament vigent, i 
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l’assignació gràfica d’una alçada excessiva en una finca de l’àmbit D que no 
concordava amb les determinacions textuals del document. 
També s’ha demanat informe a la Direcció General de Carreters de la Generalitat 
per l’afecció de la carretera GI-503. Aquest informe no ha estat rebut a data d’avui 
A continuació es relaciona el contingut i la valoració de les al·legacions formulades. 
 

Al·legació   RE 1508 de 27 de juliol de 2017 
Eduard Payrà Ferrer, amb DNI núm 40.44.61.71-G 
1. Demana que es procedeixi a deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple de 
l'Ajuntament de Darnius en la sessió extraordinària del dia 22 de juny de 2017, 
d'aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Darnius, procedint, sense nous tràmits, a l'arxiu de l'expedient.  
Els fonaments sobre els que se sustenta aquesta petició, d’acord l’escrit presentat, 
responen als següents aspectes: 
L’afirmació que “l'objectiu principal és eludir el compliment de la sentencia”, i que 
“el document tècnic es redacta amb l'objectiu de donar compliment a les obligacions 
assumides per l'ajuntament en el conveni signat amb la senyora Rovira“ 
 
Aquestes afirmacions no són defensables ja que l’objectiu, ni principal, ni secundari, 
no és en cap moment eludir el compliment de cap sentència. Tal com detalla el títol 
de la modificació que es tramita: “Modificació de les NSP per a la regulació de la 
zona d’aprofitament privat 2.3 i ajustos dels àmbits gràfics”, com el contingut de 
l’apartat 2 del projecte on es diu que “és desenvolupar les previsions de l’article 
115 i fixar l’adequada regulació normativa de les zones ara qualificades com a 2.3, 
àrea d’edificació alternativa, clara i concisa que permeti la seva aplicació sense 
ombres de dubtes i garantir així, la seguretat jurídica en l’aplicació del règim 
urbanístic que pertoca, tot això, sense perjudici de l’ajust dels límits de les zones 
així qualificades en concordança amb les característiques morfològiques de cada 
àmbit d’actuació” deixen sense dubte que l’objecte no és resoldre una circumstància 
concreta generada en una finca sinó que el seu abast és molt més ample, ja que 
afecta totes les zones qualificades amb la clau 2.3. 
De fet, això és fàcilment justificable, ja que l’àmbit comprès per la modificació té 
una superfície de 24.834 m² i comprèn 32 propietats tal com es detalla en l’apartat 
9.1 de la memòria, mentre que la finca que ha estat objecte de l’esmentada 
sentència té una  
superfície de 551 m². És a dir que la part afectada per al sentència suposa un 2,2% 
de l’àmbit que es modifica en relació a les superfícies, i un 3,1% en relació al 
nombre de propietats. Amb aquest números, és difícil insistir que l’objecte de la 
modificació és evitar l’execució d’una sentència d’aquest àmbit tant minoritari.  
És evident en qualsevol cas que la finca que ha estat objecte de la sentència es 
troba afectada per la modificació, però no ho és que ho sigui per aquesta causa sinó 
perquè es troba qualificada amb la clau 2.3 que és objecte principal i únic de la 
modificació. 
D’altra banda tampoc és cert que la modificació respongui escrupolosament al 
conveni que es va signar entre l’ajuntament i la senyora Rovira atès que en aquest 
se cita que la modificació establirà la clau 2.1 per a la finca objecte de la sentència 
mentre que en la modificació la clau que se li assigna és la clau 2.2, una clau 
existent a l’altra banda del carrer Horta que s’ajusta de manera més adequada a la 
singularitat de les finques i construccions properes, criteris tècnics aquest per 
definir l’ordenació urbanística d’aquest àmbit. 
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Tal com es comenta a la memòria de la modificació, la pròpia normativa de les NS 
de l’any 1988, establien en el seu articles 115 que calia desenvolupar les previsions 
normatives que regulaven aquesta zona 2.3. Una zona de regulació normativa 
ambigua que suposava una font de conflictes en la seva aplicació i que ara 
l’ajuntament ha volgut resoldre. 
Per tant, per tot això, cal informar en el sentit que no es pot estimar la petició 
ja que la no tramitació de la modificació suposaria la prolongació d’aquesta 
situació jurídica ambigua per a les zones que les NS qualifiquen com a 2.3 i 
deixaria a 32 propietaris sota la inseguretat jurídica respecte el règim 
urbanístic de les seves finques. 
2. Demana que es doni estricte compliment a la sentència dictada en el 
procediment ordinari 173/2006 que es segueix contra l' Ajuntament de Darnius, 
DANISALT SL, Juan Lloansí Méndez, María Concepción Aznar Bernabeu i Víctor 
Ventos Cros, que posa de manifest que l' Ajuntament no ha complert la 
sentencia d'execució 15/2014-A, essent la part demandant la senyora Mercè 
Rovira Perxes. 
Aquest aspecte al·legat defuig del contingut tècnic de l’expedient i per tant no pot 
ser valorat en aquest informe tècnic. L’execució de la sentència és un aspecte que es 
resoldrà dins el marc jurídic del procediment ordinari 173/2006  que cita. 
 
3. Demana que s’iniciïn les accions judicials contra els responsables tècnics i 
polítics que varen intervenir en l'expedient administratiu que va conduir a la 
nul·litat de la llicencia urbanística de les obres que la sentència ordena 
corregir. 
Aquest aspecte al·legat defuig del contingut tècnic de l’expedient i per tant no pot 
ser valorat en aquest informe tècnic.  
 

Al·legació   RE 1505 de 27 de juliol de 2017 
Miquel Pey Alabau , amb DNI núm 40423790-W 
1. Demana que pugui ser estudiada i s'ajustin les alineacions normatives fixades 
en les NSP de l’any 1988 a les existents actualment que corresponen a la 
delimitació de la seva propietat tal com justifica amb la documentació 
cadastral que aporta. 
Tal com es detalla en l’apartat 2 del projecte on es diu que l’objectiu de la 
modificació “és desenvolupar les previsions de l’article 115 i fixar l’adequada 
regulació normativa de les zones ara qualificades com a 2.3, àrea d’edificació 
alternativa, clara i concisa que permeti la seva aplicació sense ombres de dubtes i 
garantir així, la seguretat jurídica en l’aplicació del règim urbanístic que pertoca, 
tot això, sense perjudici de l’ajust dels límits de les zones així qualificades en 
concordança amb les característiques morfològiques de cada àmbit d’actuació”, el 
contingut d’aquesta modificació ha d’ajustar-se a la concreció de la regulació 
normativa d’aquesta zona 2.3, i no pot abastar aspectes com el que es planteja, com 
ja passa en altres àmbit de la modificació on es mantenen els àmbits qualificats com 
a sistema viari. 
La proposta formulada hauria de justificar-se dins el marc d’una modificació 
d’alineacions o formulació d’un POUM on podrien ser valorats els aspectes positius 
que planteja la seva al·legació. 
Per tant, cal informar en el sentit que no es pot estimar la petició sense 
perjudici que pugui ser estudiada en el context d’una altre expedient. 
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Al·legació   RE 1506 de 27 de juliol de 2017 
Miquel Pey Alabau , amb DNI núm 40423790-W 
1. Demana que pugui s’exclogui de la modificació la parcel·la que va ser objecte 
de sentència dictada en el procediment ordinari 173/2006. 
D’acord amb els objectius de la modificació que es detallen en l’apartat 2 del 
projecte on es diu que l’objectiu de la modificació “és desenvolupar les previsions 
de l’article 115 i fixar l’adequada regulació normativa de les zones ara qualificades 
com a 2.3, àrea d’edificació alternativa, clara i concisa que permeti la seva aplicació 
sense ombres de dubtes i garantir així, la seguretat jurídica en l’aplicació del règim 
urbanístic que pertoca, tot això, sense perjudici de l’ajust dels límits de les zones 
així qualificades en concordança amb les característiques morfològiques de cada 
àmbit d’actuació”, el contingut d’aquesta modificació ha d’ajustar-se a la concreció 
de la regulació normativa de tota la zona 2.3 que es troba així qualificada per les 
NSP de l’any 1988, atès que d’altra banda no es podria assolir l’objectiu i deixaria 
una finca dins aquesta regulació normativa ambigua que ara es presenta i que la 
modificació vol evitar. 
L’execució de la sentència és un aspecte que es resoldrà dins en el marc jurídic del 
procediment ordinari 173/2006  que cita i que no cal traslladar en aquest document 
estrictament urbanístic. 
 Per tant, cal informar en el sentit que no es pot estimar la petició. 
 

Al·legació   RE 1491 de 26 de juliol de 2017 
 
Eduardo Perxés Compte, amb DNI núm 37.266.034-P 
1. Demana que es mantingui l’aprofitament urbanístic i la densitat d’habitatges 
que el planejament actual li assigna, en concret quantifica el nombre de dos 
habitatges en dos parcel·les independents. 
La finca de l’al·legat emplaçada a l’àmbit B, identificada cadastralment amb el 
número 64072.09, té una superfície de 1.959 m² segons cadastre i topogràfic. La 
finca té qualificats 1.361m² com a 2.3 i 598 m² com a 2.1.  
D’acord amb la normativa urbanística vigent, en la zona qualificada com a 2.3 és 
possible construir un sostre màxim de 681m² i dos habitatges en parcel·les 
independents si apliquen els paràmetres previstos per a la zona 2.4. En el cas 
d’aplicar els paràmetres previstos en la zona 2.1, el sostre edificable seria de 
1.937m² i el nombre d’habitatges que es justifiquin segons el decret d’habitabilitat.  
Amb els ajustos que es proposen en aquest document, resulta que amb l’aplicació 
dels paràmetres previstos per a l’àmbit de 1.361m² qualificat com a zona 2.3a,  
segons nou redactat de l’article 116 de la normativa, es pot edificar un total de 681 
m² atesa la delimitació gràfica de l’àmbit edificable. El nombre d’habitatges que es 
poden edificar és de 3 habitatges ja que la densitat prevista de 1 habitatges per a 
cada 275 m² o fracció que fixa l’article 116. En aquest cas, la façana mínima per 
permetre segregacions és de 8 metres, opció que seria possible si la superfície de la 
finca fons superior a 1400 m². 
Per tant, el manteniment de les  condicions del planejament vigent que demana 
l’al·legació ja es produeix a efectes de densitat i edificabilitat i només resulta 
limitada la segregació de la finca en dues ja que no acaba d’arribar als 1400 metres 
de superfície qualificada com a 2.3.´ 
En qualsevol cas la petició formulada es troba alineada amb els objectius i criteris 
de la modificació de clarificar i regular de manera unívoca l’aprofitament urbanístic 
de la  zona 2.3, i és possible ajustar la delimitació de la zona qualificada com a 2.3 
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de la propietat 64072.09 de tal manera que assoleixi els 1400 m² necessaris per a la 
seva segregació, tot això sense augmentar-ne l’aprofitament urbanístic i densitat 
d’habitatges previst. 
Per tant, cal informar en el sentit que es pot estimar la petició concreta 
formulada. 
 

Al·legació   RE 1549 de 2 d’agost de 2017 
Carmen Perxés y de Compte, amb DNI núm. 37251169R 
1. Demana que es reconegui l’estat actual de l’edificació destinada a habitatge, 
actualment de planta baixa més dues plantes pis, i que la nova edificabilitat 
potencial de la finca es concreti en el magatzem i cobert a la part nord on es 
pugui fer planta baixa més una planta pis per a ús d'habitatge. 
L’al·legació incorpora també un seguit de disquisicions i valoracions tècniques 
alienes a la seva finca i no sap trobar l’objecte de la modificació que tramita 
l’ajuntament. 
Les peticions que formulen l’al·legació concorren amb els criteris de la modificació 
de reconèixer la singularitat de l’edificació i la seva pervivència ajustant 
l’edificabilitat potencial de la finca de tal manera que el paisatge urbà de la zona 
mantingui la seva harmonia de la millor manera. 
Pel que fa a la resta de valoracions cal dir que l’objecte de la modificació es detalla 
en l’apartat 2 de la memòria on es diu que l’objectiu de la modificació “és 
desenvolupar les previsions de l’article 115 i fixar l’adequada regulació normativa 
de les zones ara qualificades com a 2.3, àrea d’edificació alternativa, clara i concisa 
que permeti la seva aplicació sense ombres de dubtes i garantir així, la seguretat 
jurídica en l’aplicació del règim urbanístic que pertoca, tot això, sense perjudici de 
l’ajust dels límits de les zones així qualificades en concordança amb les 
característiques morfològiques de cada àmbit d’actuació” 
Per tant, cal informar en el sentit que es pot estimar la petició concreta 
formulada. 
 

Al·legació   RE 1571 de 3 d’agost de 2017 
Lluís Pérez Mesquida, amb DNI núm. 404545250 
1. Demana reparar una situació irregular com és tenir dues qualificacions en una 
mateixa parcel·la i que es qualifiqui la seva parcel·la com a 2.3a fins a  complir 
els requisits mínims d’aquesta zona 
Les peticions que formulen l’al·legació concorren amb els criteris de la modificació 
d’ordenar aquest àmbit amb una qualificació més ajustada a les característiques de 
la zona que els permetran adequar-se millor al paisatge urbà d’aquesta part del 
nucli de Darnius. 
Per tant, cal informar en el sentit que es pot estimar la petició concreta 
formulada”. 
Per l’anterior, es proposa al ple l’adopció dels següents acords 
PRIMER. Desestimar les següents al·legacions presentades per Eduard Payrà (RE 
1508), Miquel Pey (RE 1505) i Miquel Pey (1506) pels motius expressats en l'Informe 
dels serveis tècnics municipals i l’equip redactor de data setembre de 2017, del que 
es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present Acord. 
SEGON. Estimar les al·legacions presentades per Eduard Perxés (RE 1491), Carmen 
Perxés (RE1549) i Lluïs Pérez en relació amb l'expedient referenciat, pels motius 
expressats en l'Informe dels serveis tècnics municipals i l’equip redactor de data 
setembre de 2017, del que es remetrà còpia als interessats juntament amb la 
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notificació del present acord, i en conseqüència, introduir en l'expedient les 
modificacions indicades en aquest Informe. 
TERCER. Aprovar provisionalment la modificació puntual des normes subsidiàries de 
planejament de Darnius per a la regulació de la zona d’aprofitament privat 2.3 i 
ajustos dels àmbits gràfics 
QUART.- Remetre la modificació de les Normes Urbanístiques de Planejament en 
unió de tot l'expedient a la comissió territorial d'urbanisme competent per a la seva 
aprovació definitiva”. 
 
 
Pren en primer lloc la paraula el senyor Alcalde per a demanar al senyor Blanco el 
perquè de que en una reunió es va acordar que es votaria a favor d’aquesta proposta 
i ara el seu grup vota en contra. 
 
El senyor Pere Blanco li respon que no està d’acord amb la resolució de les 
al·legacions, inclús creu que aquesta proposta  “roza” la prevaricació i que també 
creu que hi ha modificacions de normes que s’haurien de modificar abans que 
aquesta perquè també hi ha gent afectada. 
 
 
Sense més intervencions, la proposta es passa a votació i queda aprovada amb el vot 
favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique i Joan 
Molinet. Els senyors Pere Blanco, Víctor Pey i la senyora Georgina Baró voten en 
contra.  
 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT 
POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDAR-
AM. 
 
“ 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 aquest motiu, l’Ajuntament de Darnius,.  
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 
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. 
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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. 
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament 
de Catalunya”. 
 
El senyor Pere Blanco demana als Assistents si els ha arribat el texte i si algú del 
públic el vol. 

El senyor Joan Molinet recalca que recolza la moció i sense més intervencions la 
proposta queda aprovada per unanimitat. 

 

Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixeca la 
sessió a les vint hores i quaranta minuts del dia de la data. Ho certifico. 

 

L’Alcalde,        La Secretària, 

 

 

Jose Madern i Ciria                Gemma Prats i Mulà 

 
 
 
 

 
 


