
   

El Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Premià de 

Mar - Candidatura de Progrés , presenta, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, 

aprovada en el decurs del proper Ple ordinari de l’Ajuntament la següent moció: 

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DE L’ORDRE PÚBLIC 

DEMOCRÀTIC,  A FAVOR DEL DRET DE MANIFESTACIÓ I DE SUPORT 

ALS MOSSOS, GUARDIA URBANA DE BARCELONA I POLICIA LOCAL 

La llibertat d’expressió i manifestació són drets fonamentals, d’especial 

protecció i emparats pel nostre ordenament jurídic. El seu exercici és 

plenament legal i legítim i no empara en cap cas pràctiques violentes, 

delinqüència i altres manifestacions delictives que deslegitimen les 

reivindicacions dels qui les promouen o l’exerceixen.  

Les manifestacions en protesta per la detenció i empresonament del raper 

Pablo Hasél, convocades els darrers dies a diferents ciutats catalanes, una part 

d’elles, ha derivat en disturbis d’extrema violència gratuïta al carrer i han 

malmès, comerços i via pública. Alhora que es vulneren els drets i llibertat dels 

veïns i veïnes d’aquells municipis que la pateixen. 

En aquest context preocupant és inadmissible que els mossos d’esquadra, 

estiguin desemparats i abandonats per la manca d’informació, coordinació  i 

previsió en els dispositius d’ordre públic. La manca de comandament, 

recolzament i previsió que s’ha posat de manifest aquests darrers dies, per part 

del govern de la Generalitat, ha posat en greu perill la seva seguretat. 

Tampoc entenem la manca de suport que han rebut les policies locals en 

alguns d’aquests municipis, essent el cos de seguretat més proper a la 

ciutadania. 

Diferents dirigents polítics, de forma molt irresponsable,  han insinuat i  han 

donat per fet una mala praxi d’aquests cossos policials. Aquest  fet  ha 

emparat, justificat i donat cobertura a l’agressivitat d’alguns manifestants i a 

pràctiques violentes reiterades. 

Totes les forces polítiques democràtiques amb representació parlamentària, i 

per suposat, el govern de Generalitat, haurien de donar suport als cossos 

policials de Catalunya, servidors públics que han vist, en massa ocasions, com 

els seus propis responsables institucionals els menyspreen, tal com els 

mateixos sindicats de policia venen denunciant. 

És per tot això que proposem l’adopció dels següents acords: 

 

 



   
 

ACORDS 

 

PRIMER.- Exigir rectificacions a les formacions polítiques que, amb les seves 

declaracions públiques, afavoreixen i emparen la impunitat de les actuacions 

violentes. 

SEGON.- Exigir al govern de la Generalitat que planifiqui i doti suficientment els 

dispositius d’ordre públic davant els disturbis i actuacions violentes que s’estan 

produint als carrers de les principals ciutats catalanes. 

TERCER.- Condemnar rotundament el vandalisme, la intimidació i la violència 

com a forma de protesta. 

QUART.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa 

dels drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat 

d’expressió, rebutjant les conductes violentes d’una minoria. 

CINQUÈ.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb 

representació parlamentària i als grups municipals amb representació en 

aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos 

de Mossos d’Esquadra i les policies locals. 

SISÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya i a tots els sindicats policials. 

 


