AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Lorenzo Andreu, Anna Antón, Mercedes Landa i Samuel Ortiz, portaveus dels
Grups Municipals Socialista, Compromís per Santa Pola, Sí Se Puede i
Esquerra Unida a l’Ajuntament, presenta per al seu debat i votació en el Ple la
següent

MOCIÓ PROU IMPUNITAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 9 d’octubre del 2017 es van produir nombroses agressions a manifestants
per part de grups feixistes que es van concentrar de manera il·legal al pas de la
tradicional manifestació del 9 d’octubre a València.
És responsabilitat de l’Estat garantir el dret a la llibertat de reunió pacífica i de
manifestació, drets que recull la Constitució en l’article 21, i que en este cas no
han estat protegits per la falta de previsió de la Delegació de Govern i del
Delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, amb un
dispositiu policial que va actuar amb passivitat i no va garantir en cap moment
la seguretat de les persones que van acudir a la marxa convocada per la
Comissió 9 d’Octubre amb motiu del Dia del País Valencià, sota el lema ‘Sí al
valencià’.
Les valencianes i valencians condemnem estos actes de violència feixista que
van tindre lloc als carrers de València i que van aconseguir interrompre el
nostre normal exercici de la llibertat d’expressió. Un país democràtic no pot
permetre que el feixisme segreste drets fonamentals i agredisca a persones
amb total impunitat.
Desafortunadament, estes accions no són qüestions aïllades al nostre país. En
els últims anys s'han dut a terme nombroses agressions d'este tipus. Estos
grups violents es troben còmodes per la deixadesa a l'hora de perseguir-los i és
hora d'acabar amb aquestes situacions, aplicant la Llei i les mesures adients de
prevenció.
Les agressions, insults i exhibició de simbologia nazi, per part de simpatitzants
de partits i grups d'ultradreta, una vegada més han entelat un dia de celebració
per a tot el poble valencià i han intentat interrompre el normal exercici
d'expressió de les persones que van voler sumar-se a la marxa dins el marc de
la reivindicació democràtica i en un entorn de respecte i convivència.
Així mateix, hem de denunciar els fets ocorreguts el passat 18 d’octubre quan
un grup de feixistes va assetjar a la Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica
Oltra, a la porta de sa casa i en presència de la seua família, en un intent clar
d’intimidar i imposar la violència a la vida social de la ciutadania valenciana.

Prou brutalitat, prou impunitat. Les valencianes i valencians som gent de pau,
som gent de convivència, som terra d’acollida i així ho hem demostrat sempre.

Es per tot açò que el Ple de l’Ajuntament de Santa Pola adopta els següents
ACORDS
1. Manifestar la nostra ferma condemna als actes de violència feixista, tant
verbal com física, que es van succeir durant la processó cívica i la
manifestació amb motiu del 9 d'octubre, dia del País Valencià.
2. Demanar el cessament del Delegat del Govern Juan Carlos Moragues per
no haver garantit la seguretat en la manifestació legalment convocada del
dia 9 d'octubre per la vesprada a la ciutat de València.
3. Sol·licitar una investigació policial efectiva per tal d’identificar els culpables
de la concentració il·legal per part de grups feixistes a la plaça de Sant
Agustí de València, i posar-los a disposició judicial perquè la justícia puga
actuar.
4. Manifestar la nostra ferma condemna per l’asseig feixista a la
Vicepresidenta de la Generalitat i a la seua família el passat 18 d’octubre.
5. Ens comprometem a vigilar amb especial atenció totes aquelles
manifestacions feixistes, extremistes i xenòfobes que es puguen organitzar
en el nostre poble, no donant suport a cap d’elles i denunciant-les
immediatament davant els òrgans competents (administració, forces i
cossos de seguretat de l’estat, Fiscalia, Delegació de Govern, etc.).
6. Ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguen
com objectiu aturar i previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme,
l’extremisme radical en totes les seues expressions i la xenofòbia, ficant
especial atenció en la població més jove.
7. Instem les institucions autonòmiques i estatals a dur endavant mesures per
tal d’arraconar i eliminar als grups feixistes, violents i que propaguen la
destrucció del nostre sistema democràtic de convivència.
8. Donar trasllat a Delegació de Govern, Consell de la Generalitat i Govern
d’Espanya.
Santa Pola, a 24 d’octubre de 2017
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