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   Don Ricardo Picanes Cerviño, con DNI …………….., domicilio a efectos de notificación na rúa 

Castiñeiros, ………. de Compostela e teléfono …………, en calidade de coordenador local da 

Candidatura do Povo, e dacordo co establecido na lexislación vixente, presenta ao Pleno Municipal 

do Concello de Compostela para a sua aprobación a seguinte  

 

 

MOCIÓN MUNICIPAL 

 

Exposición de motivos 

 

1º A utilización por parte dos corpos policiais das bolas de goma como arma de contención ou 

disolución de protestas sociais é un método brutal e inaceptábel. O emprego de fusis con estas 

proxectis de 90 grs. que se disparan a unha velocidade de 20 m./sg. é un medio que pode ser 

letal e en diversas ocasións xa provocou lesións e danos irreparábeis nas persoas alcanzadas. 

 

2º A morte do cidadán basco Íñigo Cabacas a mans dunha bola de goma disparada pola 

Policía autonómica basca puxo de novo no debate social o uso deste tipo de instrumentos de 

represión. De feito, en 2013, a Ertzaintza abandonará o seu uso a instancias de organismos 

europeos. 

 

3º Neste contexto, chama a atención a decisión do Goberno de España de aprovisionarse de 

100.000 proxectis de goma ante a onda de protestas e mobilizacións sociais previstas como 

consecuencia da política de axuste antisocial em curso. 

 

4º O grupo municipal da Candidatura do Povo expresa publicamente a súa preocupación polo 

feito de que a utilización das bolas de goma contra manifestacións sociais e sindicais poda 

derivar nun futuro inmediato en persoas feridas e danos físicos permanentes 

 

   Por todo isto, o noso Comité Local propón ao Pleno Municipal a aprobación dos seguintes acordos 

 

ACORDOS 

 

1º O Pleno do Concello rechaza a utilización das bolas de goma contra a povoación civil por parte 

dos efectivos policiais, así como a posesión deste tipo de armamento. 

 

2º O Pleno do Concello dirixirase á Delegación do Goberno de España en Galiza, máximo 

organismo que detenta a responsabilidade sobre as Forzas e Corpos de Seguranza do Estado, 

para solicitar deste a suspensión da utilización das bolas de goma por parte das FSE no noso 

termo municipal. 

 

3º O Pleno do Concello de Compostela chama a outros plenos municipais do noso país a 

esixiren das autoridades competentes a retirada e proibición das bolas de goma como método 

de control da protesta e a mobilización social. 

 

 

En Compostela, a 25 de Abril de 2012 


