
 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA 
CIUTADANA DE DOSRIUS  A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS, PER TAL DE CONDEMNAR 
DE LES CÀRREGUES POLICIALS OCURREGUDES A VALÈNCIA CONTRA LES 
MANIFESTACIONS D'ESTUDIANTS. 
 
 

De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, els grups municipals de La Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius i 
Convergència i Unió presenten aquesta moció en base als motius següents: 
 

El passat dilluns 20 de febrer  uns 300 estudiants es van manifestat, per sisena vegada, 

com a protesta estudiantil contra les retallades en educació i com a mostra de rebuig a 

les actuacions policials que la setmana anterior es van saldar amb 17 detinguts i 

desenes de ferits.  

En aquella manifestació la policia va carregat fortament contra els manifestants, 

detenint-ne almenys 14, alguns d’ells menors d’edat. 

La Delegada del Govern espanyol al País Valencià, Paula Sánchez de León, va  

comparèixer  davant dels mitjans de comunicació per tal de donar explicacions de les 

duríssimes càrregues policials però va afirmar que ella no n'era la responsable 

d'ordenar-les i assenyalant directament el Cap Superior de Policia, Antonio Moreno 

Piquer, com a responsable directe. 

Per la seva banda, el Sr. Antonio Moreno Piquer va  declarar que no podia donar 

detalls del dispositiu policial d'antiavalots desplegat al centre de la ciutat de València, ja 

que no volia donar informació “als seus enemics”, referint-se així als i les estudiants de 

l'institut de secundària Lluis Vives, que van ser apallissats, insultats i detinguts per 

agents de la Unitat d'Intervenció Policial. 

 

Per tot això demanem que l'Ajuntament de Dosrius en Ple manifesti el seu rebuig a 

aquestes actuacions policials que van en contra del dret de reunió i manifestació dels 

ciutadans i que atempten directament contra la democràcia. 

Així mateix demanem la immediata dimissió de la Delegada del govern al país Valencià 

Sra. Paula Sànchez de León i del Cap superior de Policia Sr. Antonio Moreno Piquer 

per, no només excedir-se en les seves funcions, sinó a més desvincular-se de les 

responsabilitats de les seves accions. 


