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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 

Veritat. Justícia. Reparació: Contra la impunitat i les vulneracions de DDHH per 

part dels cossos de seguretat  

 

Veritat: Investigació de les possibles vulneracions de drets humans per part dels 

cossos policials a Catalunya  

1. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges en el marc del Mecanisme 

Català de Prevenció de la Tortura al Govern a vetllar pel correcte circuit i 

tractament de les denúncies de vulneració de drets humans dels cossos policials 

que desenvolupen funcions a Catalunya.  

En aquest sentit el Parlament insta el Síndic de Greuges a:  

a. Elaborar un informe anual específic que inclogui totes les denúncies per ca-

sos de vulneració de drets humans per part dels cossos policials que 

desenvolupen funcions a Catalunya.  

Aprovat : 99 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 32 en contra (C’s i 

PPC) 

b. Dur a terme investigacions d’ofici cada cop que hi hagi una denúncia de 

vulneració de DDHH per part dels cossos policials que desenvolupen 

funcions a Catalunya, amb l’emissió d’informes específics que hauran 

d’inserir-se als circuits policials de sanció (Consell de Policia en el cas dels 

Mossos d’Esquadra i circuits municipals en el cas de les Policies Locals).  

Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 48 en contra (C’s, PSC i 

PPC) 

c. Vetllar per la transparència per part de la conselleria d’Interior, del Ministeri 

de l’Interior i dels ajuntaments de les dades relatives a les morts sota 

custòdia policial a Catalunya i de les causes d’aquestes. 

Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 48 en contra (C’s, PSC i 

PPC) 

 

Transacció entre l’esmena 5 del GP de Catalunya Sí que es Pot i el punt 1.d del 

GP de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent 

d. Crear, en un període màxim de 5 anys, un Organisme públic i independent, 

amb funcions i recursos, per que pugui vetllar pel control i garantia dels Drets 

Humans dels cossos policials a Catalunya que assumeixi les funcions de control, 
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denúncia i transparència en relació a les vulneracions de DDHH. 

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP) i 110 en contra (JxSí, C’s, 

PSC i PPC) 

 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quan hi hagi indicis de vulneració 

de drets humans per part d’algun agent de policia autonòmica, que sigui la Con-

selleria d’Interior qui investigui en primera instància, sense necessitat d’esperar 

la denúncia formal pertinent.  

Aprovat : 88 vots a favor (JxSí, PSC i CUP), 32 en contra (C’s i PPC) i 

11 abstencions (CSQP) 

 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web de la con-

selleria d’Interior de les estadístiques i xifres generals dels expedients 

disciplinaris dins del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de 

les policies locals amb les raons d’aquests, així com les sancions aplicades.  

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP), 110 en contra (JxSí, C’s, PSC i PPC) 

i 11 abstencions (CSQP) 

 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web del con-

selleria d’Interior de les dades oficials de morts sota custòdia policial (Policia de la 

Generalitat -Mossos d’Esquadra i policies locals). 

Aprovat : 71 vots a favor (JxSí i CUP), 48 en contra (C’s, PSC i PPC) i 

11 abstencions (CSQP) 

 

Justícia: Protocols de detecció, investigació i sanció de vulneracions de drets 

humans  

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expulsar els vuit agents condem-

nats amb sentència ferma per l’homicidi de Juan Andrés Benítez, emparant-se en 

l’article 24, capítol 5, Règim Disciplinari de la PG-ME, que obliga l’Administració 

prendre mesures a part dels procediments penals paral·lels.  

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP), 94 en contra (JxSí, C’s i 

PPC) i 16 abstencions (PSC) 

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar amb la investigació per 

esclarir quins agents van disparar la pilota de goma que ferí Ester Quintana.  

Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 48 en contra (C’s, PSC 

i PPC) 
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Esmena 5  

GP de Catalunya Sí que es Pot  

D’addició  

7. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a: augmentar i mi-

llorar la formació dels Cossos de Seguretat per garantir la integritat física de les 

persones detingudes i a revisar els protocols de reduccions de persones 

detingudes per augmentar el respecte a la dignitat de les persones, la seva 

integritat física i moral i per evitar les morts en contenció. 

Aprovat : 98 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 

23 abstencions (C’s) 

 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, en els casos 

d’intervencions policials amb persones amb problemes de salut mental, del 

Protocol d’actuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos 

involuntaris urgents de persones amb malaltia mental que es va signar l’octubre 

de l’any 2006, requerint la presència dels serveis sanitaris per a dur a terme 

qualsevol de les actuacions que es requereixin.  

Aprovat : 88 vots a favor (JxSí, PSC i CUP), 32 en contra (C’s i PPC) i 

11 abstencions (CSQP) 

 

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i ampliar el Protocol d’ac-

tuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris 

urgents de persones amb malaltia mental que es va signar l’octubre de l’any 2006 

per aquells casos en els que la persona amb problemes de salut mental suposi 

amenaça evident i concreta per a les persones o els béns, sempre garantint la 

seva integritat física i el respecte als seus drets fonamentals.  

Aprovat : 88 vots a favor (JxSí, PSC i CUP), 32 en contra (C’s i PPC) i 

11 abstencions (CSQP) 

 

Transacció entre l’esmena 8 del GP de Catalunya Sí que es Pot, l’esmena 1 del GP 

de Junts pel Sí i el punt 10 del GP de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida 

Constituent 

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l'exercici dels drets i 

llibertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en matèria de 

seguretat ciutadana per part del cos de Mossos d'Esquadra, en compliment del 

Codi D'Ètica de la Policia i interpretant la legislació en el sentit de protegir el dret 
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a la llibertat de reunió i manifestació com a fonament d'un sistema democràtic.  

Aprovat : 99 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 32 en contra (C’s 

i PPC) 

 

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir un enfocament de drets i 

llibertats en el marc d’operatius del cos de Mossos d’Esquadra en esdeveniments 

de protesta política, i a no utilitzar tècniques de dispersió dels manifestants, 

encapsulaments o d’altres eines pròpies d’un model policial que atempta contra el 

lliure exercici de manifestació.  

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP), 110 en contra (JxSí, C’s, PSC i PPC) 

i 11 abstencions (CSQP) 

 

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el lliure exercici de 

premsa i la llibertat d’expressió, prohibint que els agents del cos de Mossos 

d’Esquadra requisin càmeres de fotografia i de vídeo als i les periodistes.  

Rebutjat: 37 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 94 en contra (JxSí, C’s 

i PPC) 

 

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment de les re-

comanacions contingudes en l’Informe Anual 2015 del Mecanisme Català per a la 

Prevenció de la Tortura emès pel Síndic de Greuges i concretament en relació a la  

modificació de l’article 520 LECrim a elaborar una nova circular que sigui més res-

pectuosa amb els drets de les persones detingudes.  

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP), 109 en contra (JxSí, C’s, PSC 

i PPC) i 1 abstenció (PSC). 

 

Reparació i garanties de no-repetició  

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer públicament del dany 

causat a les persones mortes sota custòdia policial i a les seves famílies; a les 

persones que van patir tractes cruels humans i degradants pel cas del 4-F.  

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP), 110 en contra (JxSí, C’s, PSC 

i PPC) 
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Esmena 3  

GP de Junts pel Sí  

D’addició al punt 16  

16. El Parlament de Catalunya recorda a la conselleria d’Interior la necessitat de 

donar compliment a la resolució 476/X d’aquest mateix Parlament i concretament 

a la necessitat de rescabalar amb caràcter retroactiu totes les víctimes de pilotes 

de goma i eines de contenció, rescabalament que a data d’avui encara no s’ha fet 

efectiu en tots els casos.  

Aprovat : 99 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 23 

abstencions (C’s) 

 

Transacció entre l’esmena 9 del GP de Catalunya Sí que es Pot, l’esmena 4 del GP 

de Junts pel Sí i el punt 17 del GP de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida 

Constituent 

17. El Parlament de Catalunya insta la Conselleria d’Interior a practicar la 

tolerància 0 amb els abusos policials i les conductes que suposen tractes cruels, 

inhumans i degradants per part dels cossos policials;  a tenir una actitud diligent i 

proactiva en la prevenció, denúncia i sanció de les conductes policials que suposin 

tractes cruels, inhumans i degradants; a incrementar a la formació curricular dels 

agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra  i de la Policia local 

més formació sobre garantia de Drets Humans. 

Aprovat : 99 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 en contra (PPC) i 23 

abstencions (C’s) 

 


