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No aprovat
Ple Municipal
Data: 18 de març de 2021
Àrea: Serveis Generals
Departament: Secretaria
Expedient núm. X2021003200
[firma]

Títol de l’acord:
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en defensa de la
preservació de l’ordre públic democràtic i en suport dels Mossos d’Esquadra, Policies
Locals i el conjunt de forces i cossos de seguretat.
Text de l’acord:

Ateses les declaracions institucionals del passat 18 de febrer emeses pel Conseller
d'Interior com a responsable del cos de la Policia catalana, Miquel Sàmper, assegurant
que "cal revisar de forma inajornable i urgent el model d'ordre públic" posant així en
dubte la tasca de seguretat i de vetllar per la pau social per part del cos dels Mossos
d’Esquadra.
Atès que des del Parlament de Catalunya, es va ja revisar, consensuar i aprovar una
resolució sobre model de seguretat de 48 punts exhaustius en base a les conclusions
de la comissió d’estudi sobre el “Model de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material
Antiavalots en Esdeveniments de Masses” (Tram. 260-00001/10 -8 de novembre de
2013) però que de nou l’actual Govern de la Generalitat no l’ha implantat en la seva
majoria de punts: no s’ha actualitzat el material adequat que necessiten per exercir les
seves funcions, com tampoc mai ha proposat una llei d’espai públic d’acord amb el que
es demanava a les conclusions “establir els criteris per a conciliar el dret a manifestarse lliurement amb el dret dels ciutadans a gaudir d’un espai públic segur” i “una política
que garanteixi unes condicions de treball dignes i la possibilitat de disposar dels
mitjans tècnics per a dur a terme correctament la seva tasca”
Atès que des de la Presidència del Govern de la Generalitat no s’han desautoritzat
aquestes declaracions i demanat una rectificació de les mateixes al seu Conseller
d’Interior, com també lamentem el retard -el cap de 6 dies d’iniciar-se la violència als
carrers- en comparèixer públicament per donar recolzament al cos dels Mossos
d’Esquadra, en uns dies difícils i d’extrema situació de perill per part d’aquest cos
degut els fets violents que estem patint a la via pública. Quan la policia està
desautoritzada creix la inseguretat als carrers.
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Atès que davant dels greus aldarulls i violència al carrer que estem patim,
absolutament lamentables i totalment inacceptables, no podem callar ni romandre en
silenci. Hem de dir prou a una situació inadmissible per al conjunt de la ciutadania. La
defensa de les opinions en democràcia i l’exercici del dret a manifestació – o altres
drets fonamentals – no poden emparar-se mai en cap manifestació amb violència, ja
que la violència deslegitima les reivindicacions dels qui la promouen o l’exerceixen.
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Atès que aquestes declaracions se sumen a fets de manca d’entesa i de manca de
seguretat jurídica entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia, com els del
passat 11 de novembre, quan el mateix Conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va afirmar
a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya que la Generalitat ultima un acord
perquè els seus serveis jurídics deixin d’acusar per atemptat als agents de l’autoritat o
per desobediència a les causes per aldarulls, de forma que limitarà la seva acció a un
delicte de lesions només si hi ha mossos ferits. D’aquesta manera, segons el
Conseller, en els casos que els serveis jurídics de la Generalitat hagin d’actuar per
defensar els interessos de funcionaris de l’administració catalana, com els Mossos
d’Esquadra ferits en aldarulls, rebaixaran la petició punitiva fins el màxim al que estan
autoritzats: el delicte de lesions, descartant els d’atemptat a l’autoritat i desobediència.
Atès que per tot plegat aquestes accions i comportament de l’actual Govern de la
Generalitat en funcions posant en dubte les actuacions dels Mossos d’Esquadra
generen una nova crisi al cos de policia, uns servidors públics que han vist en massa
ocasions com els seus propis responsables institucionals els menyspreen, tal com els
mateixos sindicats de policia han denunciat.
Atès que en aquest context preocupant, tristament habitual al nostre país, veiem com a
nivell europeu nombrosos països estan elaborant lleis que van justament en el sentit
contrari. A Europa es veu cada dia amb més claredat que cal protegir i donar suport
als seus policies, els quals reben atacs de forma continuada en accions violentes i,
que, en definitiva, són uns dels garants del sistema democràtic que entre tots hem
construït al llarg de la història i que moviments violents i antidemocràtics volen destruir.
Atès que el mal que tot això està provocant a la seguretat ciutadana, al teixit econòmic
i comercial, a la convivència veïnal i també a la imatge nacional i internacional que
projectem allà on s’han patit aquests incidents és enorme. Perquè som un país que
creu en la defensa de les llibertats, en la pau i en la democràcia, i els radicals violents
en cap cas representen el sentit majoritari de la ciutadania.
Per tots aquests motius, es proposa al Plenari de l’Ajuntament del Masnou l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en els carrers
de ciutats i pobles de Catalunya durant els darrers dies.
Segon.- 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.
Tercer.- Manifestar el suport al conjunt del teixit comercial i empresarial del municipi,
en un moment especialment dur per la crisi derivada de la pandèmia, i expressar la
nostra solidaritat a totes les persones afectades pels actes de vandalisme i violència,
que hagin patit danys personals o materials de qualsevol tipus.
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Quart.- Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals
d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable per retornar la
normalitat als carrers de la ciutat; i manifestar el suport democràtic d’aquest
Ajuntament als membres de les Policies Locals, Mossos d’Esquadra i el conjunt de
forces i cossos de seguretat, pels seus esforços per mantenir la convivència i
preservar la pau social.
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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, les
Policies Locals, i la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Sisè.- Exigir urgentment la compareixença al Parlament del vicepresident del Govern
en funcions, Pere Aragonès, perquè davant la Diputació Permanent, doni explicacions
de la tardança i confusió dins del seu propi Govern per defensar l’actuació dels
Mossos i la inoperància de la Conselleria d’Interior en coordinar una acció conjunta per
preservar l’ordre públic als municipis que han patit disturbis i estralls vandàlics
intolerables ocasionats per una minoria violenta, i com pensa restablir la confiança
entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia, cabdal per preservar l’ordre
públic ens aquests dies de greu violència a la via pública.
Setè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Sindicat Autònom
de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al
Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), i al Sindicat de Policies Locals, Cos de Mossos
d’Esquadra (SPL-CME) i Policia Local del Masnou.

Posicionament
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
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Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCATUNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.

