AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Les i els portaveus dels grups municipals SOCIALISTA, COMPROMÍS, SÍ SE
PUEDE, ESQUERRA UNIDA i el regidor sense adscripció, a l’empar de la llei i
atenent a les seues atribucions presenten al Ple de l’Ajuntament de Santa Pola,
la següent:

MOCIÓ CONTRA LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA, MÉS
CONEGUDA COM A LLEI MORDASSA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 30 de març de 2015, es va aprovar la Llei Orgànica 4/2015 de Seguretat
Ciutadana amb els vots en contra de tota l’oposició i amb el rebuig de
nombroses organitzacions socials, de sindicats i d’activistes. A més esta llei ha
sigut objecte d'un recurs d’inconstitucionalitat promogut per la gran majoria dels
partits de l’oposició al govern de l’Estat.
Esta llei va ser redactada en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de
caràcter restrictiu en drets, i que endureix el model punitiu al suposar en molts
casos el pas de faltes a delictes lleus i en altres l'eliminació de conductes
tipificades com a faltes. La nova Llei de Seguretat Ciutadana ha vingut a
compensar esta eliminació, amb la creació d'infraccions administratives de
caràcter molt greu, greu o lleu, endurint, moltes vegades, les conseqüències
jurídiques que preveia l’anterior Codi Penal.
La discrecionalitat que la nova llei atorga a l’Administració a l’hora d’establir
sancions, la seua elevada quantia, que en el cas de les infraccions molt greus,
podrien arribar als 600.000€, i l’obsessió per la regulació de conductes
habituals a les protestes ciutadanes, definixen a esta llei com a “Llei Mordassa”.
S’habilita per tant un procediment administratiu que legalitza la criminalització i
persecució de les mobilitzacions al carrer i crea un instrument governamental,
que impossibilita l’exercici de drets democràtics bàsics com les llibertats

d’expressió i de reunió que recull la Constitució com a fonamentals. L'exercici
d'estos drets queda afectat en la seua pròpia essència ja que podran ser
sancionats els que simplement hagen participat en una concentració
espontània, portat banderes, pancartes, corejat consignes o fet ús momentani
de la megafonia, o que esta concentració no haja estat prèviament
comunicada.
Esta llei limita la seguretat ciutadana a un concepte d’ordre públic més propi de
règims dictatorials molt allunyats d’una concepció democràtica i constitucional
de la seguretat. No obstant el Consell d’Europa l’ha qualificada “d’altament
problemàtica” i dubta que estes restriccions siguen necessàries en una societat
democràtica, quan el que s’hauria de fer és vetllar per la seguretat “sense
interferir en la llibertat de reunió i de manifestació”.
Els Grups Polítics signants considerem que la seguretat ciutadana ha d’estar al
servei de les llibertats públiques i no utilitzar-se per a coartar-les; i que la
democràcia es basa en drets fonamentals com la participació i la llibertat
d’expressió. Per tant proposem els següents

ACORDS
1- Instar al Govern d’Espanya la retirada immediata de la Llei Orgànica
4/2015, del 30 de març, de Protecció de Seguretat Ciutadana (“Llei
Mordassa”).
2- Donar suport al recurs d’inconstitucionalitat presentat pels grups
parlamentaris del PSOE, Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD,
Compromís-Equo i Coalición Canaria.
3- Defensar la importància de vetllar per la seguretat pública, sempre de
manera coordinada amb les autoritats competents, i mostrar el nostre
rebuig a que el funcionariat dels cossos policials siga utilitzat per a la
repressió a la protesta social.
4- Instar al Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, a presentar la seua
dimissió com a tal càrrec pel fet de ser l’impulsor de la Llei de Seguretat
Ciutadana.
5- Donar trasllat d’este acord als i les portaveus de tots els Grups
Parlamentaris del Congrés i del Senat, i de tots els Grups Parlamentaris
de Les Corts, al Consell de la Generalitat Valenciana i al Govern de
l’Estat.
Santa Pola, a 5 d’octubre de 2015

Signat:

Lorenzo Andreu Cervera,
Regidor i Portaveu del GM SOCIALISTA

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

María de las Mercedes Landa Sastre,
Regidora i Portaveu del GM S.S.P.S.P.

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida

Francisco J. Soler Sempere
Regidor no adscrit
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