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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 
(PSC-PSOE) 

El Masnou, a 22 de juny de 2015. 
 
Esmenes a la Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PM de rebuig a la llei 
de seguretat ciutadana. 
 
Primera esmena: 

No podem acceptar la desobediència d’una administració. La lleialtat exigeix que, en cas de 

desacord entre administracions, s’utilitzin els mecanismes que hi ha a tal efecte, mai la 

desobediència, a diferència del que si pot fer la societat civil. Proposem, doncs, eliminar un apart 

de la frase: 

Primer.- Exigir al Govern de l ’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de 

Seguretat Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es 

retiri. 

Segona esmena: 

No creiem que fer complir la llei suposi la instrumentalització dels cossos policials. Proposem 

eliminar el punt tercer íntegrament. 

Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 

instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social. 

Tercera esmena: 

No estem d’acord en eliminar les sancions com a mesura de coacció ni tampoc podem acceptar 

que la Policia Local no tramiti multes per infraccions. Proposem, doncs, modificar el paràgraf. 

Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i 

manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici 

d'aquests drets, com les contemplades a la proposta d'Ordenança Municipal de Civisme i 

Convivència Ciutadana. I en coherència amb això, la Policia Municipal del Masnou no 

tramitarà multes basades en les sancions previstes per aquesta llei. 

Quarta esmena: 

Estem d’acord en demanar la dimissió del ministre per aquest llei i per moltes altres coses que 

ha fet, però creiem que el paràgraf cau en judicis de valor. 

Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la 

Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una 

democràcia. 

Ernest Suñé 
Portaveu PSC-CP 


