
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient  número:  M2412019000007 En  relació  a  les  detencions policials 
produïdes el dia 16 de gener a Girona. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
JuntsxSVH i SVHSP, en relació a les detencions policials produïdes el dia 16 
de gener a Girona.

Dimecres dia  16  de gener  la  Policia  Nacional  va  efectuar  sense cap ordre 
judicial  diverses  detencions  de  forma desproporcionada  per  identificar  unes 
persones a la comissaria, entre les quals els alcaldes de Verges i de Celrà, per 
un delicte de desordre públic. Val a dir que per aquests delictes “normalment” 
et citen al jutjat per aclarir els fets i no et detenen per portar-te a la comissaria.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les detencions 
estan relacionades amb l’ocupació de les vies de l’AVE de Girona l'1 d'octubre 
de 2018. I afegeix que es tracta de detencions policials i que, per tant, no estan 
ordenades per un jutge.

És en aquest sentit els grups parlamentaris D’ESQUERRA REPUBLICANA i de 
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA al Congrés dels Diputats 
han  registrat  una  sol·licitud  de  compareixença  del  ministre  de 
l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, davant la comissió d’Interior de la cambra 
baixa.

El Ple acorda el següent:

ACORDS

Primer Aprovar  la urgència del  present acord en base a les consideracions 
exposades pel portaveu de l’equip de govern.

Segon. Rebutjar aquesta actuació i forma d’actuar de la Policia Nacional per 
identificar  a  persones  que  es  troben  immerses  en  una  investigació  policial 
acusats de desordre públic quan podrien haver estat citats a declarar.

Tercer. que el Govern de l’Estat comparegui en el Congres dels Diputats per 
informar sobre l’actuació policial en la detenció de diverses persones el dia 16 
de gener a Girona.



Quart. Traslladar els acords a la delegació del Govern a Catalunya, al Ministeri 
de l’Interior del Govern d’Espanya, i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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