
Secretaria General

El Secretari General,

CP 11/21 EXT

Vista la petició adreçada a l’Alcaldia per onze Regidors/Regidores de l’Ajuntament de Barcelona 
–dels Grups Municipals d’ERC i JxCat–, l'Excma. Sra. Alcaldessa, de conformitat amb els 
articles 46,2 b) de la Llei de bases del règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 69 del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat convocar a V.I. a la 
sessió extraordinària i urgent que celebrarà el PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL, al Saló de 
Cent, a les 15 hores del 29 de setembre de 2021 per tractar l’assumpte indicat en la petició de 
convocatòria esmentada, consistent en el debat i votació a la part d’impuls i control de la 
Proposició / Declaració de Grup següent:

1. Declaració d’urgència de la sessió.

2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Condemnar 
enèrgicament els fets ocorreguts; els actes vandàlics que hem viscut a la ciutat durant 
aquestes festes de la Mercè són molt greus, amb un gran nombre de ferits, detinguts, 
assistències sanitàries, destrosses, crema de vehicles, saquejos a comerços que no es 
poden tornar a repetir. 2. Mostrar tot el nostre suport als veïns de la zona dels barris del 
Poble Sec, Font de la Guatlla, Hostafrancs i Vila olímpica, així com als comerciants i 
restauradors que han patit aquests fets, i ens sumem a ells en demanar responsabilitats a les 
autoritats públiques que han de vetllar per a la tranquil·litat i el descans de la ciutadania i 
perquè aquests fets no tinguin cabuda a la nostra ciutat. 3. Constatar que el dispositiu de 
prevenció planificat pel govern municipal ha estat deficient a la vista dels fets i reprovem les 
manifestacions que han dut a terme l’Alcaldessa Colau i els Tinents d’Alcalde Collboni, Batlle 
i Martí Grau, amb una basta intenció de centrifugació de culpes i afirmant que aquests fets 
eren inevitables, entre altres declaracions. Tant la gestió dels fets a priori i a posteriori, com 
les diferents manifestacions davant dels mitjans, han estat molt deficients envers la 
problemàtica i la ciutadania i queden lluny del que s’espera d’un govern davant la situació 
actual. 4. Exigir al govern de la ciutat que de manera urgent dissenyi un model alternatiu 
d’oci nocturn, lluny de l’actual, en el que es treballi des de diversos àmbits en un model 
d’activitat nocturna diferent producte d’un gran consens polític i social.

Barcelona, 28 de setembre de 2021
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