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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Direcció General  
d’Administració de Seguretat 
 

 

 

Sra. Anna Ruiz 
Presidenta de la Junta del  
Casal d’amistat amb Cuba de Badalona   
 
Carrer Francesc Macià, 104 - Can Pepus 
08915 - BADALONA    
 
 
Senyora,  
 
Una vegada examinat l’escrit que vau dirigir al conseller d’Interior el proppassat 5 de 
febrer, relatiu a les concentracions dutes a terme a tocar de la seu del Consolat de la 
República de Cuba a Barcelona, vull referir-me a algunes de les qüestions que hi 
esmenteu. Ho faig com a autoritat responsable, dins del Departament d’Interior, de la 
resolució de l’exercici del dret de reunió.      
 
Les concentracions objecte de la vostra comunicació s’encabeixen dins l’exercici del 
dret fonamental de reunió i manifestació. Segons l’ordenament jurídic, i la interpretació 
que n’ha vingut fent la jurisprudència, aquest dret només pot ser limitat o prohibit quan 
existeixin raons motivades de que puguin produir-se alteracions de l’ordre públic amb 
perill per a persones o béns. 
 
D’acord amb la informació de què disposo, no han concorregut aquelles raons en el 
cas que ens ocupa. No s’han produït incidents greus ni s’ha impedit l’accés al 
Consolat. 
 
No em consta, tampoc, la vulneració dels preceptes de la Convenció de Viena al·ludits 
per vós, sobre privilegis i immunitats de les oficines, les persones funcionàries o el 
personal consular.   
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que preciseu sobre aquesta 
qüestió.  
 
Signat electrònicament per  
 
 
 
Direcció General d’Administració de Seguretat 
SGSI-ASM 
 

 


