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El grup municipal d’ERC demana al Ple la dimissió del Cap de la 

Policia Local del Prat Ramon Dosaigues 
 

Les actuacions repressives de la Policia Local del Prat els darrers dies, 
arrel de l’inici de la campanya pel referèndum i dies posteriors, han 

provocat que el portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a 

l’Ajuntament del Prat, Jordi Ibern hagi demanat al Ple Municipal la 
dimissió del cap de la Policia Local, l’Inspector Ramon Dosaigues.  

 
L’Ajuntament del Prat va emetre un comunicat el passat 2 d’octubre amb 

el que condemnava les actuacions de Policia Nacional i Guàrdia Civil contra 

la ciutadania que va defensar el seu dret a vot el diumenge 1 d’octubre. 
Un comunicat emès sense consens amb la resta de grups polítics 

municipals i en el que s’obvia condemnar l’actuació repressiva i 
sancionadora per part de la Policia Local del Prat al llarg del període de 

campanya electoral pel referèndum.  

 
La Policia Local del Prat, sota les ordres del seu responsable, l’Inspector 

Ramon Dosaigues ha actuat “Amb un exagerat excés de zel en el 
compliment de la norma. Val com a exemple diumenge passat, 

Quan la jornada de votació ja havia finalitzat, i va perseguir dos 

ciutadans pratencs des de l’Institut Ribera Baixa fins a la Plaça de 
la Vila, on van fer el “numerat” d’identificar-los” A més, Jordi Ibern 

lamenta: “S’han identificat i sancionat ciutadans pratencs pel 
mateix que jo vaig fer, que era penjar una pancarta un dels dies de 

campanya. Per què a ell sí i a mi no? Són prejudicis? És 

discriminació entre ciutadans del Prat?” Recordem la matinada del 16 
de setembre, quan cinc membres del nostre partit van ser identificats per 

la Policia Local mentre penjaven una pancarta que, posteriorment, va ser 
requisada per aquest cos policial.  

El migdia del 16 de setembre, la Policia Local del Prat, de nou, va 

identificar a una desena de persones mentre participaven en una carpa 
informativa. Una carpa que comptava amb autorització municipal i situada 

a peu de carrer. El cos policial es va endur una part del material que 
repartien, de caire informatiu del partit. 

 
Considerem l’actuació de la Policia Local del Prat com a 
desproporcionada i repressiva, i de la que no s’ha fet cap menció per 

part de l’equip de govern municipal. I és per aquests motius que seguim 
demanant la dimissió del Cap de la Policia Local del Prat, l’inspector 
Ramon Dosaigues, com a màxim responsable de les accions injustificades 

que ha realitzat la nostra policia al voltant dels dies de campanya electoral 
i de referèndum.  
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Ben cordialment, 
 
Jordi Ibern 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC 
 
El Prat de Llobregat, 5 d’octubre de 2017 

 

mailto:elprat@esquerra.org

