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Vista la petició adreçada a la Presidenta de la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció pels Grups Municipals Demòcrata, ERC 

i la CUP, la Presidenta, de conformitat amb els articles 46.2 a) de la Llei de bases del 

règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 92.4 

del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat convocar a V.I. a la sessió extraordinària 

que celebrarà la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció a la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial a les 10 hores del dia 20 de 

juny de 2018 per tractar la proposició / declaració de grup següent: 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposició / Declaració de Grup 

 

Única.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Condemnar totes les agressions violentes que s’han 

produït des del 8 de setembre al nostre país contra un moviment democràtic i 

no violent. 2. Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del 

nostre municipi que han estat víctimes de la violència, tant d’agressions per 

part d’altres ciutadans o ciutadanes, com per part dels aparells de l’Estat 

espanyol. 3. Obrir una investigació sobre els dos dispositius de seguretat 

ciutadana que es van desenvolupar a la ciutat de Barcelona el diumenge 27 de 

maig de 2018, on es deixava desprotegida la porta de l’Ajuntament i per contra 

s’enviava la USP a controlar una manifestació de migrants. 4.- No atorgar 

permisos d’ocupació de la via pública per dur a terme manifestacions i 

concentracions a grups d’extrema dreta en les que s’ha vist en múltiples 

convocatòries que acaben amb agressions a veïnes de la ciutat, i en qualsevol 

cas implementar les mesures restrictives oportunes per garantir que aquests 

grups no puguin portar a terme accions violentes. 5. Instar el Parlament de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a realitzar totes les accions que estiguin 

al seu abast per denunciar tots aquests casos de violència davant de la fiscalia i 

les institucions jurisdiccionals, de les institucions internacionals, així com el 

paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets. 
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