
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença del director general de la Policia per a informar sobre les notícies 
aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns 
dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
357-00188/11 3

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets 
dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per  la Divisió 
d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11 16

Proposta de resolució sobre Desokupa
250-00516/11 19

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00518/11 22

Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
en els processos d’adquisició de material
250-00519/11 25

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11 27

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · sèrie C · núm. 264

Comissió d’Interior

Sessió 12, dimecres 23 de novembre de 2016

Presidència de I’I. Sr. Matías Alonso Ruiz

Editor2
dossier

http://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/180936.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: Serikat 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 264
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CI 3 

Sessió 12 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presi-
deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells i Solé, i de la 
secretària, Assumpta Escarp Gibert. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Natàlia Figueras i Pagès, Josep Maria Forné i Febrer, Ger-
mà Gordó i Aubarell, Lluís Guinó i Subirós, Jordi Orobitg i Solé, Eduardo Reyes i Pino, Jor-
di-Miquel Sendra Vellvè i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; Jean Castel Su-
carrat, Carmen de Rivera i Pla, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel 
G. P. de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, 
pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González i Alberto Villagrasa Gil, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els diputats Jordi Cuminal i Roquet, pel G. P. de Junts pel Sí, i 
Anna Gabriel i Sabaté, pel G. P. de la Candidatura Popular d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. 

Assisteix a aquesta sessió el director general de la Policia, Albert Batlle i Bastardas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 

informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la Divisió 
d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes (tram. 357-
00188/11). Comissió d’Interior. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets 
dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció (tram. 250-
00324/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 110, 20; esmenes: BOPC 139, 9).

3. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers 
Interns dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00514/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 178, 18; esmenes: BOPC 214, 18).

4. Proposta de resolució sobre Desokupa (tram. 250-00516/11). Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 178, 20; esmenes: BOPC 214, 18).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra (tram. 250-00518/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 178, 22; esmenes: BOPC 214, 19).

6. Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra en els processos d’adquisició de material (tram. 250-00519/11). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 178, 23).

7. Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona (tram. 250-00525/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 184, 42; esmenes: BOPC 214, 20).

El president

Bona tarda. 

Compareixença del director general de la Policia per a informar 
sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració 
per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer 
amb dades de periodistes

357-00188/11

Obrim la dotzena sessió de la Comissió d’Interior amb la compareixença del direc-
tor general de la Policia davant de la Comissió d’Interior per a informar sobre les no-
tícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns 
dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes. 
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Té la paraula, per un temps màxim de trenta minuts, el director general, el senyor 
Albert Batlle.

El director general de la Policia (Albert Batlle i Bastardas)

Moltes gràcies, president. Els ben prometo que no esgotaré aquests trenta minuts. 
Molt bona tarda a tots, senyores i senyors diputats. Amb molt de gust em sotmeto a la 
compareixença d’aquesta comissió, demanada per diversos grups i aprovada per una-
nimitat per tots els integrants dels grups parlamentaris, per tal d’explicar i, a la vega-
da, també contextualitzar l’actuació policial del Cos de Mossos d’Esquadra del dia 28 
de juny de 2016, en relació amb la identificació de diverses persones, periodistes, en el 
marc d’una investigació que en aquells moments es trobava en curs. 

Vull recordar-los que el conseller d’Interior, fa poques setmanes, concretament el 
passat dia 26 d’octubre i en el marc d’aquesta mateixa comissió, va explicar a bastament 
aquests fets per donar resposta a diverses preguntes orals que havien fet els grups par-
lamentaris.

Com saben, també, el mateix dia dels fets, aquella mateixa tarda, la mateixa cap 
de Comunicació del Departament d’Interior es va posar en contacte amb el Col·legi de 
Periodistes per donar les explicacions escaients i oportunes, i demanava en el seu cas, 
també, noves disculpes per les molèsties que s’haguessin pogut arribar a produir.

Dit això, deixin-me dir-los que la naturalesa dels fets i la informació que ja hem do-
nat en diversos mitjans i en reiterades ocasions no permeten ampliar molt més aquest as-
sumpte. Tot i així, procuraré ser al més exhaustiu i precís possible sense, a la vegada, ser 
massa extens. Repeteixo que, d’aquest fet, se n’han donat explicacions, se’n van donar 
des de les primeres hores que el fet es va produir; ja he explicat també, doncs, les con-
verses que es van tenir amb el Col·legi de Periodistes, inclús, doncs, amb representants 
dels mitjans de comunicació concrets; després d’haver-hi explicacions per part dels res-
ponsables operatius del Cos de Mossos d’Esquadra, i la mateixa direcció del cos i la ma-
teixa direcció política del Departament d’Interior han donat també moltes explicacions. 
Aquest, per tant, és un cas que podríem dir que tothom n’està suficientment il·lustrat.

Dir-los també, i també apel·lant a la responsabilitat de tots plegats... –aquí n’hi ha 
uns que governem circumstancialment, i uns altres que estan a l’oposició també cir-
cumstancialment, però hem de suposar que tots tenim vocació d’un dia o altre poder 
governar, i, per tant, espero que entenguin les explicacions i les matisacions que possi-
blement hauria de fer i no faré per economia processal–, deia, i apel·lant a això, que, en 
els darrers mesos, comandaments de la Comissaria General d’Investigació Criminal del 
Cos de Mossos d’Esquadra han detectat, o van detectar en aquell cas concret, que s’es-
tava filtrant informació policial sensible relativa a diverses investigacions i, a més, d’una 
forma repetida. Filtracions que, a més, diguem-ne, allò, molt gratis, eh?, molt poca..., 
eh? És a dir, jo tinc un grandíssim respecte pel periodisme d’investigació, però moltes 
vegades això no corresponia a periodisme d’investigació, corresponia a una altra cosa, 
eh? És a dir, estar en un despatx esperant una trucada perquè et diguin que faran una..., 
a això jo li donaria un adjectiu que no és el «d’investigació».

Però aquest és un tema que es produïa i que tenia fermament preocupada la Comis-
saria General d’Investigació i, per descomptat, per extensió, doncs, la mateixa prefectu-
ra del cos i la direcció política del departament, tant de la Direcció General de la Policia 
com del mateix departament.

Aquestes filtracions, ho repeteixo, pensàvem que els responsables podrien ser-ne 
funcionaris públics de la policia, és a dir, que la filtració era interna.

Així les coses, el matí del dia 28 de juny, agents de la Comissaria General d’In-
vestigació Criminal es disposaven a realitzar tot un seguit d’entrades i perquisicions 
en el marc d’una investigació contra un grup criminal, una organització criminal, 
d’origen vinculada a les màfies xineses, i, per tant, parlàvem d’un tema important, 
eh?, d’un delicte greu, d’una organització criminal. I, a més, és important també te-
nir ben present, per veure, doncs, també, les conseqüències que aquesta actuació va 
tenir, que aquesta investigació es trobava sota secret del sumari. A primera hora del 
matí, agents de la Comissaria d’Investigació –estem en el moment en què això ho 
porten els agents de la Comissaria d’Investigació, que és la responsable ordinària 
de la investigació dels delictes i de la posada a disposició dels possibles autors da-
vant de les autoritats judicials–, a primera hora del matí, agents d’aquesta comissaria, 
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de la Comissaria d’Investigació, que s’havien desplaçat a un dels llocs en els quals 
s’havia de fer una entrada i escorcoll, van detectar la presència de periodistes allà on 
pocs minuts després s’havia de produir una operació policial. 

Considerant la possibilitat que s’hagués produït una fuita d’informació, aquesta si-
tuació ja no la va voler investigar la comissió d’investigació; perquè vegin, també, com 
s’han de fer les coses: el cos té una unitat que, arribat el cas, investiga de..., interna, que 
és la Divisió d’Afers Interns, que és la que té la responsabilitat de la correcció adminis-
trativa, disciplinària i, arribat el cas, de posar en coneixement de l’autoritat judicial les 
males pràctiques que es puguin fer per part de funcionaris del cos de policia.

Per tant, aquesta investigació, que la feia la Comissaria General d’Investigació, la 
porta..., al detectar què és el que ha pogut passar en el moment en què apareix..., que hi 
va la policia i es troben que allà hi ha la premsa, què és el que ha pogut passar, això es 
traspassa a la Divisió d’Afers Interns, atès que els indicis suggerien que els responsables 
de les filtracions eren funcionaris dels cos. I, ho repeteixo, és aquesta divisió, i no una 
altra, eh?, la responsable de supervisar la investigació d’aquelles activitats presumpta-
ment il·lícites o contràries a l’ètica professional que puguin comportar sancions discipli-
nàries exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques policials.

Per aquest motiu, es van portar a terme les identificacions de diversos periodistes in 
situ, en considerar que podrien ser els destinataris de trucades telefòniques mitjançant 
les quals es produirien delictes de revelacions de secret per part de funcionaris públics. 
És a dir, qui cometia, en tot cas, el delicte era el funcionari públic. I, això, després ho 
explicaré, perquè vull negar en absolut que l’operació anés a buscar la identificació de 
periodistes, periodistes, per altra banda, que són els que cobreixen ordinàriament l’acti-
vitat policial i que, per descomptat, són sobradament coneguts pels mateixos responsa-
bles de les unitats policials. 

Com en qualsevol altra actuació policial en què s’ha produït un delicte, es van fer 
aquestes gestions policials amb l’objectiu d’esclarir les circumstàncies dels fets, ateses 
les facultats que la llei atorga a la policia per tal de prevenir o perseguir el delicte. Poste-
riorment, i no és menor, la Divisió d’Afers Interns va trametre un ofici al jutge compe-
tent amb tota la informació referent a les circumstàncies i als motius de la identificació.

Aquest és, per tant, el relat dels fets del dia 28 de juny. Però permetin-me que faci 
també certes consideracions, algunes de les quals ja les he fetes, però les reiteraré, per 
entendre la gravetat que es produeixin filtracions en l’àmbit de les investigacions poli-
cials i de l’interès general.

Com vostès saben, la revelació de secrets és un delicte contra l’Administració pú-
blica, i, si m’ho permeten, m’agradaria recordar les gravíssimes conseqüències que se’n 
poden derivar. Per una banda, hem de considerar les repercussions que pot tenir la fuita 
d’informació per a una investigació en curs, més encara quan es tracta d’investigacions 
sobre les quals pesa, i ho he dit al començament i ho vull reiterar ara, el secret de su-
mari decretat per l’autoritat judicial. Si un funcionari públic filtra a persones alienes a la 
investigació detalls d’una intervenció que es prepara contra una presumpta organització 
criminal, els riscos són considerables. Es pot donar la circumstància que la presència de 
periodistes de diferents mitjans de comunicació en el lloc en què s’ha de produir l’ope-
ració policial alerti les persones investigades. Pensin vostès en les conseqüències: pos-
sibilitat de fugida d’aquestes persones, permetre la continuïtat delictiva, destrucció de 
proves i malbaratament dels recursos públics esmerçats en l’operació. Estic convençut 
que tots vostès les entenen i deuen convenir amb mi en l’anàlisi que en fem.

I també hi ha un element troncal: que s’han de ponderar també els drets de les per-
sones que poden estar implicades en els fets, donat el principi de la presumpció d’inno-
cència i la protecció de la seva pròpia imatge.

I, també, de ben segur que vostès també tenen en ment conseqüències encara més 
greus; em refereixo a les que poden existir per a la integritat física dels agents que realit-
zen la intervenció, per a les víctimes o, fins i tot, per a la seguretat personal de ciutadans 
que es trobin en el lloc dels fets –i, a més, saben que el lloc dels fets era precisament un 
dels indrets més cèntrics de la ciutat de Barcelona–, i que puguin patir lesions a causa 
dels actes de les persones investigades que intentin repel·lir l’acció policial legítima.

Per descomptat, i ho reitero, en cap cas la investigació sobre la revelació de secrets 
es va dirigir en cap moment envers els periodistes presents en els llocs dels fets. I ho 
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nego: és mentida que es pretengués fer-ne un fitxer. Encara, inclús, he vist avui, eh?, una 
coneguda periodista que deia: «El director dirà el que vulgui, eh?, però s’anava a fer un 
fitxer.» Ho nego. És mentida –és mentida–; per descomptat que no se n’anava a fer cap 
tipus de fitxer, i, ho repeteixo, tampoc s’havia fet cap tipus d’acció, més enllà de la que 
ja vostès coneixen, pel que fa referència als periodistes. És més, si fem meves les parau-
les del conseller d’Interior, els responsables de les fuites d’informació policial són els 
treballadors públics que tenen accés a informació confidencial i la filtren als mitjans de 
comunicació, en cap cas els periodistes. (Se sent un telèfon mòbil.)

Però també hem de tenir present, això sí, la necessitat de ponderar els interessos le-
gítims en joc. Per tant, s’ha de valorar el moment adient per publicar informacions que, 
en un moment determinat, poden fer perillar operacions policials, i perjudicar investi-
gacions complexes de llarga durada i que depenen de la confidencialitat per tenir èxit.

En tot cas, vull deixar ben clar que no existeixen, ho repeteixo, fitxers sobre perio-
distes, tal com s’ha publicat en alguns mitjans de comunicació, i tampoc es van fer tru-
cades a les redaccions dels diaris on treballaven aquests periodistes. Això que s’ha dit 
no és cert –ho he negat fa un moment, ho torno a negar ara. I també insisteixo que els 
periodistes no van ser objecte de cap investigació. De fet, tenim molt present que els 
professionals dels mitjans de comunicació acompleixen un paper molt important en la 
nostra societat i també en la seguretat de la nostra societat. Els periodistes tenen el dret 
i el deure d’informar, i el Cos de Mossos d’Esquadra col·labora amb ells habitualment 
i fan de la transparència la norma en la mesura del possible, i sempre que no es posi 
en perill la seguretat de ningú ni s’afecti investigacions en curs. Fa vint-i-quatre ho-
res..., per mostra, fa vint-i-quatre hores, la desaparició d’aquesta noia, eh?, i la col·labo-
ració que hi va haver, doncs, amb els mitjans de comunicació, la policia i, en definitiva, 
doncs, també la col·laboració ciutadana.

No vull acabar..., i acabo ja, però, vull dir..., no vull acabar sense fer-vos una últi-
ma consideració. La policia, en tant que policia judicial, té el deure d’investigar i per-
seguir els delictes. De filtracions, malauradament, sempre n’hi haurà, i d’orígens diver-
sos. Ens hem referit a les policials, però ens podríem referir, també, a les que sovint es 
produeixen des de la judicatura o des de la fiscalia o des d’altres institucions. Les filtra-
cions malmeten la imatge d’aquestes institucions i posen en dubte la bona tasca de la 
funció pública. Per això cal que la policia dugui a terme totes aquelles gestions al seu 
abast per investigar aquest fenomen. Sens dubte, l’anàlisi i avaluació posterior que s’ha 
fet d’aquesta actuació ha permès reflexionar sobre la idoneïtat del procediment. Ho hem 
dit: no va ser la millor operació respecte als mitjans que es van realitzar –no va ser la 
millor operació–, i en tornem a demanar disculpes. Però hem de dir també que, sense 
constituir cap irregularitat ni cap il·lícit penal, hauria d’haver tingut en compte l’impacte 
institucional en el conjunt d’operadors dels mitjans de comunicació.

I acabo dient que seria desitjable que, plegats, com succeeix ordinàriament i en el 90 
per cent dels casos, la policia de la Generalitat, Cos de Mossos d’Esquadra i el conjunt 
dels mitjans de comunicació continuessin treballant per enfortir les relacions de con-
fiança mútua i de bona entesa que donen veu a àmbits de treball tan importants de la 
nostra policia com la prevenció i la tasca de proximitat.

A partir d’aquí, resto a la seva disposició per atendre les qüestions que vulguin plan-
tejar-me.

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, director. Bé, obrim el torn dels grups parlamentaris. Disposaran 
d’un temps màxim de deu minuts cadascun.

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Gràcies, director general de la Policia per comparèixer. Bé, les 
seves explicacions van en la línia que ja vàrem sentir i que vostè ha posat de manifest al 
conseller en el seu dia.

Jo li vull recordar dues coses. Quan ha parlat d’economia processal, des del nostre 
punt de vista cap..., com més explicacions i més llum puguem aportar per fer aclari-
ments i posar llum a temes com aquest, que han grinyolat en el seu moment i que per a 
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alguns encara continuen grinyolant, doncs, economia cap. Abocar totes aquelles expli-
cacions entenem que és de rebut i és necessari.

Però, miri, podem entendre, quan vostè ha explicat tot el procés, no?, els fets del 
dia 28, quan un operatiu es troba ja acabant d’arribar a l’àmbit policial i els agents 
d’aquell operatiu ja es troben periodistes, i podem intuir una filtració més. Entenem..., i 
aquest grup parlamentari estarà al seu cantó per defensar que hem d’acabar amb aques-
tes filtracions des de dintre del cos, però també entenem que el Departament d’Afers 
Interns, quan es fa present en aquesta intervenció del dia 28, els mecanismes ja estan es-
tablerts. Què vull dir? De l’àmbit policial, d’aquella línia vermella, en el departament de 
la DAI de control intern del Cos de Mossos d’Esquadra cap a dintre del Cos de Mossos 
d’Esquadra, entenem perfectament la seva presència, la seva acció, la seva investigació, 
per donar llum i posar de manifest, i que sigui en breu i així ho desitgem, qui provoca o 
quins provoquen les filtracions que fem esment avui i que porten l’aldarull que hem vist.

Però li vull recordar..., de la línia policial cap enfora, quan parlem..., podem estar 
d’acord i acceptem allò que vostè ens diu, que no s’està elaborant el fitxer de policies, 
perfecte (veus de fons)..., periodistes, perdó, però des del moment que saltem, i sí que 
hi va haver un contacte amb l’àmbit periodístic, entenem que el Departament d’Afers 
Interns no hauria d’haver traspassat aquella línia vermella. Per què? Perquè els meca-
nismes, jurídicament parlant, ja estan establerts. Qualsevol cos policial amb un recopi-
latori de proves i indicis se’n va a un jutge. I quan vol fer una actuació del cos policial 
cap enfora, amb aquest recopilatori que presenta a un jutge, pot o no obtenir una ordre 
judicial. Fins aquí em sembla que estaríem molt d’acord, en això.

Però, fixi’s, quan no només ja hem vist les disculpes a què vostè també feia esment 
per part de la mateixa conselleria, per part del mateix conseller, i que vostè també cor-
robora i ratifica en aquest moment, quan en altres àmbits també veiem que un agent és 
reclamat per la DAI per haver fet una acció dintre del seu servei poder incorrecta, mala-
ment, escolti’m, també voldríem veure que qui ha provocat que vostès donin reiterades 
vegades disculpes pel que va passar i succeir el dia 28, també poder hauríem de tenir 
una resposta, igual que tenim amb l’agent... 

Els agents o els departaments, quan creen o fan una mala acció, també estan donats 
i supeditats a passar per un règim disciplinari. Vull recordar que els agents..., per molt 
menys, molts agents acaben passant pel règim disciplinari, i, en aquest sentit, qui els ha 
provocat a vostès a demanar disculpes de forma contínua i reiterada envers aquests fets, 
a dia d’avui, encara no hem vist cap acció de qui va fer un operatiu poder mal dissenyat 
o va permetre passar aquella línia vermella en un moment donat, que s’hagi reclamat. 
Si no és tal com li ho dic, li agrairíem també que ens pogués informar de quines són les 
accions que s’han pres, amb qui ha provocat que vostès, com li deia, hagin hagut de tor-
nar a demanar disculpes.

Miri, com li deia, podem entendre que la DAI actuï, però l’article 20, on el dret a 
la informació i el dret a la premsa estan protegits, no ha de ser debat, entenem, dintre 
d’aquest Parlament. Aquests fets ja no haurien hagut de succeir. Per això li ho torno a 
remarcar: igual que portem agents quan fan una acció o una intervenció incorrecta i 
els podem reclamar per part de la DAI, també voldríem veure i que ens expliqués a qui 
hem reclamat, quines són les accions que es prenen. Perquè entenem que, tinguin el 
grau que tinguin, o estiguin al departament que estiguin, el Cos de Mossos d’Esquadra 
està format per agents, alguns, poder, amb un nivell de graduació més alta, més baixa, 
però, en definitiva, són agents que representen la policia autonòmica.

També li voldria dir..., moltes vegades, quan veiem la feina..., vostè ha sigut taxatiu: 
no s’està fent un fitxer de periodistes. Ens pot dir qui va donar l’ordre i perquè es va tras-
passar aquella línia vermella i es va prendre contacte amb aquests periodistes, quan en-
tenem que hi havia un dret –com ja he dit, l’article 20– que no ho permetia?

Volem, també, continuar tenint tota aquella informació que derivi d’aquelles discul-
pes, i, si avui no ens la pot oferir tota, continuarem preguntant sobre el tema fins, tam-
bé, demanar responsabilitats de qui va permetre que es fes aquell pas incorrecte, que, 
com li deia, i ho repeteixo, –i amb això acabo, els ha comportat, no només al conseller, 
sinó a vostè mateix, com a director general de la Policia, reiterar, remarcar i mantenir 
unes disculpes.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí, moltes gràcies. A veure, senyor Batlle, respecte a aquest tema concret, nosaltres 
no li donarem massa més tombs; li agraïm les explicacions reiterades. A nosaltres el 
que ens preocupava més és la hipotètica existència d’un fitxer de periodistes, que vos-
tè ha negat taxativament. Però sí que permeti’m, al voltant de l’operatiu, fer-li algunes 
consideracions.

Jo crec que vostès mateixos, perquè ho ha reconegut aquí vostè i també ho ha re-
conegut el conseller, s’han adonat, bé, ho ha dit, que no va ser la millor operació. Jo 
crec que el problema és que no van ponderar convenientment la situació, l’operatiu 
–jo crec que no ho van ponderar. Jo crec que aquí el que parlem, en realitat, és si el 
fin justifica los medios –si el fi justifica els mitjans. I jo crec que mai el fi no justifica 
els mitjans. I, en aquest cas, vostès tenen..., i entenc perfectament la serietat i la res-
ponsabilitat que s’ha de tenir sobre filtracions, informació confidencial i informació 
sensible policial; ho entenc perfectament. Però jo crec que vostès el que haurien d’ha-
ver fet és posar l’èmfasi sobre el subjecte actiu d’aquesta filtració, no sobre el sub-
jecte passiu, periodistes, perquè creuen una línia vermella que jo penso que és molt 
perillosa. I és una línia vermella que és veritat que vostès ara diuen que no va ser la 
millor operació, però fa poc aquest Parlament, i, per tant, el grup que dóna suport al 
Govern, no va aprovar un punt que parlava de requisar càmeres de fotografia i de ví-
deo als periodistes. 

Per tant, ens preocupa aquesta visió filosòfica, diguem-ne, cap al periodisme. Jo crec 
que s’ha de tenir..., vostè ho ha dit, el periodisme és una cosa essencial en un país. S’ha 
de tenir, per tant, un respecte escrupolós pel treball dels periodistes. I jo crec que vostès 
no van ponderar aquesta situació. I, els hi insisteixo, sóc conscient de la responsabilitat 
que tenen i de la serietat d’aquestes filtracions, però el fin no justifica los medios, i aquí 
el que es dóna en el fons és un xoc entre drets, és un xoc entre la revelació de secrets i 
l’obligació que tenen vostès a investigar aquest delicte i el dret a la confidencialitat de 
les fonts, que ve del dret a la informació. I, aquest xoc, jo crec que vostès no el ponde-
ren bé.

No s’adonen que, en el fons, intenten descobrir una font per la força, i, clar, els pe-
riodistes van reaccionar, doncs, prenent-s’ho com s’ho van prendre. Hi insisteixo, no hi 
donaré més tombs; el que més ens interessava és l’existència hipotètica d’aquests fitxers 
de periodistes. Vostè ho nega; nosaltres el creiem. I, per tant, el que li demanem és que 
en properes actuacions possibles on hi hagi periodistes o es vegi el món del periodisme 
implicat, doncs, que siguin molt més curosos.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, president. Senyor Batlle, en primer lloc, agrair-li la seva compareixen-
ça. Dir que, per nosaltres, crec que hi han tres fets rellevants d’aquest tema que ens ocupa. 

El primer és que estem davant d’un operatiu mal dimensionat, mal fet, d’alguna 
forma, especialment, i s’ha dit abans per part, també, del portaveu socialista, perquè 
aquesta investigació policial afecta periodistes, i aquest és un fet que no es va dimensio-
nar de forma correcta quan l’operació es va produir. I ha provocat, doncs, una informa-
ció pública que encara segueix, a dia d’avui, i que afecta el departament i el Govern, i 
que els afecta negativament, davant de la sospita que es pugui haver produït una investi-
gació i un fitxatge de periodistes.

L’altre fet rellevant és que hi ha un reconeixement per part del Govern que no s’ha 
fet bé. Ho va dir aquí, en aquesta comissió, el conseller i avui ho diu el director general 
de la Policia, que també és un fet positiu. Una cosa que no es fa bé, el millor és dir que 
no s’ha fet bé i dir que en properes operacions, doncs, es farà bé i que no es farà mala-
ment. Per tant, jo crec que és un tema important que això es digui.
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I el tercer fet rellevant és aquest mateix, que hi hauran futures situacions semblants, 
i crec que el departament haurà de tenir en compte l’experiència que ha suposat aquesta 
per no tornar a cometre els mateixos errors. I m’agafo a la seva afirmació taxativa que 
no hi ha fitxes de periodistes a Catalunya. Per tant, per nosaltres el tema està aclarit i el 
que esperem és que aquesta experiència serveixi per a futures situacions, que segur que, 
per desgràcia, es poden tornar a produir. 

Res més, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Nosotros damos por buenas las explicaciones del señor Bat-
lle. Yo creo que este tema ha estado más que explicado e informado a los diferentes 
grupos. Y, como decía el señor Batlle, si un operativo, pues, no se hizo de forma co-
rrecta, se aprende de los errores de cara al futuro, y lo importante es, pues, saber si 
hay filtraciones internas, saber quiénes son e intentar tomar las medidas para que eso 
no pase. Y, al final, también, la propia conselleria d’Interior, els Mossos d’Esquadra 
tienen sus propios órganos para intentar corregir todo aquello, pues, que venga en de-
ficiencia.

Nosotros no vamos a insistir más en este tema; damos por buenas las explicaciones 
e incluso creemos que ha habido explicaciones ya en exceso para intentar hacer ver co-
sas que, a lo mejor, no han sido o con lo que es un error poder pensar alguno que sea 
un exceso policial, y eso no es así. Si es un error es un error, y aceptamos las excusas y 
aceptamos las explicaciones.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bona tarda. Gràcies, director general, per comparèixer. Nosaltres 
ja ens vam posicionar el mateix mes de juliol per denunciar els fets i posar l’accent en 
una sèrie de coses, que algunes ja han sortit i altres els les tornarem a preguntar.

Entenem que l’operació no anava... Vostè ha dit: «L’operació no anava destinada a 
identificar periodistes i elaborar un fitxer específicament.» Seria preocupant, no?, que 
una operació d’aquest tipus anés dirigida aquí, o sigui que ens ho creiem i que ho ente-
nem, però tenim algunes qüestions a plantejar sobre el procediment. Vostè planteja la 
preocupació de la direcció operativa i política al voltant de les filtracions, però és que el 
conseller, el senyor Jané, va declarar en una notícia a El País que ell no estava al cas de 
les identificacions, que ell ni ho sabia ni va donar l’ordre. Llavors, qui dóna l’ordre? La 
mateixa Divisió d’Afers Interns, sense l’aval de la conselleria? Qui controla aquest tipus 
d’operacions? 

Vostè ha plantejat també que les filtracions justifiquen les identificacions per la gra-
vetat dels fets. És a dir, hi ha..., tenim un problema de filtracions, la situació és tan greu 
i el cas era tan preocupant, per tant, que justifica les identificacions. Però vostès resolen 
un problema de filtracions no anant a la font, anant als periodistes? Per què? Per què 
procedeixen d’aquesta manera? Per què no miren cap endins o, si miren cap endins, 
quin tipus de mecanismes han tirat endavant?

Vostè també ha plantejat, arran d’aquest argument que vostè diu: «Les filtracions 
justifiquen, però no va ser una operació idònia.» Però, després, també diu: «No va ser ni 
irregular ni il·legal.» Llavors, és que hi ha un marc legal que avala aquestes identifica-
cions? O és el mateix secret de sumari? I tenen algun tipus de decret, de reglament, que 
avali aquest tipus d’actuacions? I després vostè ha negat reiteradament que no tenen un 
fitxer de periodistes ni l’estaven construint. Llavors, nosaltres ens preguntem: qui gesti-
ona les dades que van recollir aquell dia? Per què van identificar tota aquesta gent? Per 
què van requisar material? Què se’n fa, d’això? 

I ens agradaria aprofitar l’avinentesa per parlar de..., no només de fitxers de perio-
distes, sinó de fitxers il·legals en general, i diem «il·legals» perquè entenem que només 
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seria justificable que hi hagués aquest tipus de fitxers si parléssim de delictes flagrants, 
o així ho diu la llei.

No són noves les informacions amb relació als fitxers, a les llistes negres, en aquest 
cas, d’activistes, no tant de periodistes, del Departament d’Interior; el cas Pandora, per 
exemple, va ser un cas molt il·lustratiu d’aquest tipus de pràctiques que la conselleria 
sempre nega. Va ser un cas on hi va haver gent que va entrar a presó preventiva, no hi 
van haver proves i una de les preguntes que es feia no només la premsa, sinó la majo-
ria de la societat era: «Si no hi ha proves i no hi ha res a sobre de la taula, per què hi ha 
aquesta gent a presó?» Aquí hi ha d’haver algun tipus de relació, i la relació sempre ens 
porta a aquests fitxers il·legals que vostès sempre diuen que no tenen.

Podem parlar també de la pàgina web que l’antic conseller d’Interior, el senyor 
Felip Puig, va elaborar, i que l’altre dia es va fer una roda de premsa en què ens deia: 
«Donem la cara precisament per exposar i per denunciar aquest tipus de pràctiques.» 
No podem parlar del cas de quan es va rodejar el Parlament l’any 2011, que també 
aparegueren tota una sèrie de noms i persones sense moltes proves en un sumari judi-
cial. No hi ha fitxers de premsa, i d’activistes, n’hi ha? Tenim llistes negres a la con-
selleria d’Interior? Com és que apareixen sumaris plens de noms d’activistes que a 
vegades no estaven ni al lloc dels fets?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. I gràcies, director general, per les seves explicacions en una qües-
tió que certament calia donar-les, i, d’alguna manera, volem donar suport des d’aquest 
grup per les explicacions que ha donat, el contingut de les explicacions que ha donat i 
les conseqüències que des del nostre punt de vista generen aquestes explicacions, que és 
la constatació, per part no només d’aquest grup parlamentari, sinó per algun dels altres 
grups que així ho han manifestat de forma expressa, que es pot constatar que el Depar-
tament d’Interior no ha creat ni té intenció ni vol crear cap mena de fitxer de periodis-
tes, que em sembla que és l’element nuclear de la seva compareixença. I, d’alguna ma-
nera, és la manera també de desmentir determinats comentaris que s’havien fet fins ara.

Una vegada dit això, celebrem també la capacitat d’autocrítica que vostè ha posat 
sobre la taula i ha exposat en la seva intervenció, en manifestar que tal vegada el dispo-
sitiu que en aquell moment es va portar a terme i es va planificar no fóra el més adequat 
per les circumstàncies que en aquell moment es donaven. 

Més enllà d’això, també s’ha d’entendre i s’ha de considerar la dificultat, la com-
plexitat i la gravetat de determinats casos que fan necessària, certament, una pon-
deració i una valoració de les conseqüències que poden generar en determinats mo-
ments certes actuacions, però, en tot cas, hi insisteixo, és favorablement valorable des 
del nostre grup parlamentari que siguem capaços de fer autocrítica per aconseguir un 
objectiu que deia el diputat Nuet, que és que no es tornin a produir aquestes situa-
cions, perquè, de fet, quan un fa, certament, processos d’autocrítica, el que pretén és 
que si es donen les mateixes circumstàncies i en un context similar no s’actuï en la 
mateixa direcció. Per tant, segon punt important, aquesta clara i contundent autocrí-
tica d’un operatiu certament mal dissenyat.

I, per altra banda, també és cert que estem en un àmbit que és el de la llibertat de 
premsa, llibertat d’informació, que, certament, des de Junts pel Sí defensem. Són drets 
fonamentals, i en aquesta defensa no només ens trobem, espero, Junts pel Sí, sinó que 
la resta de grups parlamentaris. Agraeixo, certament, les intervencions, per posar so-
bre la taula aquest cas; tenim la sensació que compartim transversalment la necessitat 
de potenciar i de defensar aquests drets fonamentals, i que els límits dels quals han de 
ser molt contundents i han de ser molt clars per superar-los, si la gravetat dels fets i les 
conseqüències molt greus que es puguin derivar d’algunes actuacions que tenen a veure 
amb filtracions, és obvi que això donaria lloc, certament, a prendre mesures, però sí que 
defensem que s’actuï amb certa proporció, amb cert equilibri i amb la necessària defen-
sa i ponderació d’aquests drets fonamentals.
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Insisteixo que, des del nostre grup, li agraïm les explicacions i valorem molt positi-
vament la capacitat d’autocrítica que vostè ha exposat.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Guinó. Per respondre als grups parlamentaris té la paraula el direc-
tor general, per un temps màxim de deu minuts.

El director general de la Policia

Moltes gràcies, president. També, breument, agrair el conjunt d’aportacions que 
s’han fet aquí, i també el to de les intervencions. 

Senyor Castel, jo crec que he donat totes les explicacions; he fet potser una expressió 
d’estil de dir..., per economia processal, però jo crec que les explicacions les he donat prou 
extensament i, lògicament, per descomptat, he reiterat les que va donar també el conseller.

Agraeixo al senyor Castel que consideri que les filtracions han de ser combatudes, 
perquè aquest és el nus del tema, eh? És a dir, no deixem..., no mirem la punta del dit, 
sinó que mirem la lluna a la qual apuntem. És a dir, aquí el fet fonamental –i amb això, 
doncs, també contesto alguna de les intervencions que s’han fet o que s’han reiterat al 
llarg d’aquests últims mesos– era que hi havia alguna persona que es podia posar en pe-
rill. I això era molt greu, perquè, a més, parlàvem d’una organització criminal, eh?, no era 
un triler de les Rambles, sinó que era una organització criminal que podia estar avisada. 

Escolti, he parlat d’algun dels perills que s’haurien pogut produir. Escolti... Imagi-
nin vostès el passeig de Gràcia, a les dotze del migdia, una gent que veuen que hi han 
periodistes que estan..., haurien pogut rebre... Escolti, els haurien pogut rebre a trets, als 
policies. Home, això és d’una gravetat extraordinària, eh? Per tant, jo crec que hem d’in-
sistir fonamentalment que l’operació era una operació contra el crim organitzat, i l’in-
cident aquest de recorregut que va haver-hi –que podem considerar, doncs, la gravetat, 
doncs, la podem graduar cadascú el nivell que consideri oportú– era precisament per 
investigar una filtració interna, eh?

Contesto també al que deia..., em sembla que ha estat el diputat senyor Nuet. Evi-
dentment, quan una actuació no té tots els resultats que s’esperaven, doncs, evidentment, 
s’ha de revisar. I aquest és el tema, en definitiva, eh? És a dir, no hi ha una voluntat d’in-
vestigar un organisme o una unitat especial del Cos de Mossos d’Esquadra. Es diu: «Es-
colta..., això s’hauria probablement pogut fer d’una altra manera.» Però això passa amb 
aquesta i amb qualsevol operació. Escolti, diàriament –diàriament– planifiquem tot un 
seguit de dispositius, eh? I cada dia jo rebo..., a primera hora del matí, diu: «Resultat de 
les actuacions planificades», eh? Doncs, algunes, el resultat és el cent per cent del que 
s’havia planificat i algunes vegades ens quedem en el 50, en el 30 o en el 20. Bé, potser 
alguna cosa no ha acabat de funcionar.

Jo també sempre demano respecte per als òrgans d’avaluació i control intern, i, a 
més, en un punt tan sensible com és l’avaluació i control intern en el si de la mateixa 
policia, eh? I, ho repeteixo, s’investigaven les filtracions, no s’investigava cap altra cosa. 

Al diputat senyor Castillo, li agraeixo, doncs, que doni credibilitat al fet que l’ex-
pressió aquesta, reiterada i continuada, que «no s’està fent un fitxer de periodistes...», 
respecte al tema que diu que no es va ponderar prou, ho he dit en la meva intervenció: 
cert, té raó, li dono la raó. Si, evidentment..., no es va ponderar el resultat no desitjat 
d’alguns elements d’aquesta operació. Parlem d’una operació que, a més, va tenir èxit; 
sí, malgrat la filtració i tal, es van poder obtenir els objectius, és a dir, que, per tant, 
també, en aquest cas, doncs, l’objectiu, que era la detenció dels integrants d’una organit-
zació criminal, es va aconseguir.

Al diputat Nuet, ja li he contestat en part del que em plantejava. Parlava si l’operatiu 
havia estat ben o mal dimensionat. Bé. Reitero el que he dit abans, i també em sembla 
que la senyora Vehí també ho ha plantejat en la seva intervenció. La intervenció és una 
intervenció que la fa la unitat que li correspon, que és la Comissaria General d’Investi-
gació, eh?, que és la que té la competència en aquest tema i la que produeix la detenció 
dels possibles integrants d’aquesta organització criminal, i la que diu: «Escolteu, aquí hi 
ha un tema que no és estrictament de l’operació que perseguim, sinó d’una filtració que 
hauria pogut posar en perill aquesta investigació, tenint en compte, a més, el caràcter 
de secret que el jutge havia declarat.» I és a partir d’aquí quan intervé la Divisió d’Afers 
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Interns, eh? Per tant, és una operació..., l’operatiu té com a objecte que no hi hagi una 
afectació o una operació que s’hauria pogut posar en perill. I reitero el que deia, eh?: 
«Qualsevol actuació que no té els resultats previstos ha de ser» –i en aquest cas també 
ho ha sigut– «revisada.»

Agraeixo la comprensió que expressa el representant del Partit Popular, i també rei-
tero que els procediments s’han de revisar permanentment. És a dir, estúpid no fer-ho. 
És més, parlem aquí de la Divisió d’Afers Interns, i hi ha una sèrie d’unitats que depe-
nen directament del director general, eh?, i la Comissaria General... –que, per cert, no 
he anunciat que m’acompanya també en aquesta compareixença, el cap de la Comissaria 
General de Relacions Institucionals, l’intendent Eduard Sallent– depèn directament de 
la direcció general, depèn directament del director general, la Divisió d’Afers Interns, 
i depèn també una unitat molt sensible, que és la unitat de..., la Divisió d’Avaluació de 
Serveis, eh?, que té com a objectiu bàsic auditories continuades de les diferents unitats 
del cos, i aquesta la reporto directament al director general, ja no es reporten directa-
ment a la prefectura, sinó que passen primer pel mateix director general. Per tant, tema 
aquest de revisió dels procediments, per descomptat que es fa de forma continuada.

A la senyora Vehí, dir-li, també, reiterar-li que no era una operació..., que no anava 
contra els periodistes, i, doncs, li agraeixo que confiï en aquesta afirmació que li faig. 
Parla del tema de l’operatiu, qui dóna l’ordre. A veure, l’ordre, per descomptat, no la dóna 
ni el conseller ni el director general; només faltaria que a les operacions policials les or-
dres no les donessin els responsables operatius. Ni el director general ni el conseller són 
policies, sinó que aquí el responsable de l’operatiu era..., o el cap de l’operatiu és el que 
decideix de quina manera, doncs, ha d’actuar aquest operatiu. I és el que en un moment 
determinat diu: «Escolteu, aquí, aquí hi ha una gent que no hi hauria de ser, eh? Aquí, 
aquesta gent només pot haver estat aquí perquè algú els ha avisat.» Si algú els ha avisat, 
és algú de la mateixa organització policial; per tant, l’òrgan de control de l’organització 
policial que s’activi com a policia judicial, eh?, que és la Divisió d’Afers Interns.

Repeteixo també el que li deia, que era el perill de posar en perill..., el fet que es 
posava en perill la investigació. Ara no em referiré –i, senyora Vehí, ho entendrà per-
fectament– a altres investigacions, eh? Li he dit que no hi ha fitxers de periodistes, però 
és que fitxers, en general, no n’hi han; ni en general, ni el particular. El que hi han són 
persones investigades, evidentment, eh? És a dir, la policia es mou amb unes dades que 
són les que li permeten perseguir el delicte. I aquestes dades, doncs, porten sempre la 
identificació de noms, de persones i de fets presumptament delictius que nosaltres hem 
de posar en disposició dels jutges.

I reiterar-li –em sembla que és una cosa òbvia– que la policia no fica ningú a la pre-
só, eh?; qui fica i treu gent de la presó, doncs, són les autoritats judicials. I, per tant, no 
entraré en aquests moments en la valoració d’altres investigacions que puguin estar o 
hagin estat en curs. Però sí que li reitero que no hi han fitxers; és dir-li: no hi han fitxers.

I moltes gràcies, ja ho he dit, això en la intervenció. Per descomptat, gràcies al se-
nyor Lluís Guinó i al Grup de Junts pel Sí.

El president

Bé, moltes gràcies, director general. (Jean Castel Sucarrat demana per parlar.) El 
senyor Castel, què...?

Jean Castel Sucarrat

No, president, era més que res per reiterar una pregunta de molta importància, la 
mateixa que entenem que no ha contestat el director.

El president

Bé. Doncs, tindrà ocasió de reformular-la, suposo, per escrit o oralment en el seu 
moment.

Jean Castel Sucarrat

Molt bé.

El president

En tot cas, donem per conclosa ja la compareixença. Agrair-li, al director general, la 
seva presència davant la comissió.

I fem un breu recés, un minut, per acomiadar-lo.



DSPC C 264
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CI 13 

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i quatre minuts i es reprèn a tres 
quarts de quatre i set minuts.

El president

Bé, doncs, seguim amb l’ordre del dia de la sessió.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial 
amb relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció

250-00324/11

El segon punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la regulació de l’ac-
tuació policial amb relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula 
la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidente. Quisiera solicitarles el voto afirmativo para esta propuesta de 
resolución que presenta el Grupo de Ciutadans, relativa a la entrega o puesta a disposi-
ción o vista de un elemento esencial en una detención, que es el atestado policial.

O sea, es, ni más ni menos, que se deje ver a los abogados que van a atender a los 
detenidos en las comisarías de los Mossos d’Esquadra el atestado que ha redactado la 
policía, donde constan los motivos de la detención. ¿Y ello, por qué? Pues, porque tene-
mos unas directivas europeas..., en concreto la 13/2012, que hace referencia al derecho 
de acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de 
la detención. Y así exactamente lo recoge el artículo 520.d de la Ley de enjuiciamiento 
criminal, que es por la que se ha traspuesto esta directiva. 

Lo que pasa es que, en estos momentos, se está haciendo por parte de la Dirección 
General de la Policía de Cataluña una interpretación contraria no solo al espíritu, sino 
a la letra de esta directiva europea. Y así..., y hay que decirlo, que, aunque se cumple 
correctamente con esta directiva en el caso de la entrevista previa al detenido, no se 
está cumpliendo con lo establecido relativo a la obligación de poner a disposición del 
abogado que asiste al detenido los elementos esenciales y que resulten fundamentales 
para impugnar la detención. Y, sencillamente, esto no se está haciendo. Sencillamente, 
se entrega un simple impreso que informa del nombre del delito, indica si hay material 
gráfico o grabaciones, pero sin hacer tampoco entrega de los mismos. Y todo esto, evi-
dentemente, pone en cuestión, por impracticable, la efectividad del derecho de defensa, 
que, a fin de cuentas, es lo que pretendía la directiva.

Para más inri, sabemos que en Madrid se ha hecho un decálogo de buenas prácticas 
del abogado. Y, de hecho, se está ya recogiendo como una práctica habitual la puesta a 
disposición de los letrados del atestado.

Por tanto, nosotros a lo que instamos a la Dirección General de la Policía de Catalu-
ña es a que elabore una nueva circular en la que se establezca el derecho de la persona 
detenida a obtener..., o bien a su abogado –salvo en los casos previstos en la propia di-
rectiva–, los materiales y documentos que han propiciado la detención.

Es evidente que, si se trata de un delito en el que por enseñar el atestado al abo-
gado se puede poner en riesgo el éxito de una operación policial, esto está recogido 
perfectamente en la ley y no creo que haya ningún abogado... –que además que ya lo 
saben, los abogados– que lo vaya a reclamar, por el tipo de delito. Pero es que resulta 
que el 80 por ciento de los delitos que se cometen en Cataluña son robos en grandes 
superficies. Por lo tanto, aquí, en cuanto a peligrosidad o riesgo de destruir un ope-
rativo policial, en fin, nos encontramos con que, afortunadamente, la mayoría de los 
delitos son de delincuencia común.

Vamos a aceptar, y se agradecen, además, las enmiendas de Catalunya Sí que es 
Pot. Y, obviamente, no se aceptan las enmiendas de Junts pel Sí, porque en nada –en 
nada– atenúan o arreglan la situación que actualmente se padece en las comisarías de 
Cataluña. 

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyora De Rivera. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, per defensar les esmenes presentades, té la paraula l’il·lustre senyor 
Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, gràcies, president. Bé, en primer lloc, dir que compartim plenament l’esperit de 
la proposta que ens presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. Pensem que les garan-
ties i la defensa dels detinguts són una línia política, doncs, que el nostre grup parla-
mentari sempre ha defensat. I les esmenes, com molt bé deia ara la ponent, el que inten-
ten, d’alguna forma, és precisar d’una forma més clara aquestes garanties.

Per tant, hem establert un diàleg positiu i votarem a favor d’aquesta proposta de 
resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per defensar l’esmena presentada per Junts pel Sí, pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Aquest grup, tot i compartir en gran part les explicacions que ha fet la proposant de 
la proposta de resolució i l’esperit del que ella ha explicat, si això és possible d’alguna 
manera articular-ho a partir dels acords que s’han pres en la Comissió Nacional de Co-
ordinació de la Policia Judicial, en reunió del 15 de juliol del 15, i si aquestes propostes 
que s’han pres en aquesta comissió són, d’alguna manera..., o es poden articular conjun-
tament amb l’esperit d’aquesta proposta, i si ens accepta l’esmena, que, pel que ha dit, 
és evident que no, nosaltres ens veuríem amb possibilitats de votar-la afirmativament.

Per tant, si no ens accepta l’esmena, la proposta, per part nostra, serà negativa.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per fixar la seva posició respecte a la proposta de re-
solució, en nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Molt, molt breument. Nosaltres també compartim absoluta-
ment no només l’esperit, sinó també la lletra de la proposta de resolució, i l’esmena dels 
companys de Catalunya Sí que es Pot.

Creiem que no només perquè ho posi en una directiva europea, sinó que el sentit 
comú i qualsevol sentit que es tingui sobre una democràcia, doncs, ha de garantir es-
pecíficament aquest dret que garanteix el dret a la defensa, però no només garanteix el 
dret a la defensa, sinó que també garanteix..., també és una garantia davant de possi-
bles detencions il·legals. Perquè poder veure l’atestat i els documents que l’acompanyen, 
doncs, permet a l’advocat i a la persona que es troba privada de llibertat, doncs, analit-
zar i poder exercir hipotèticament, fins i tot, un possible habeas corpus.

Ens arriba que no es que el departament o el Govern no compleixin amb aquest dret, 
sinó que l’interpreten de manera restrictiva, i això ens preocupa. I per això creiem que 
la proposta de resolució amb l’esmena, doncs, és perfectament aprovable.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per fixar la seva posició, en nom del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias, presidente. Yo entiendo el espíritu en el cual la representante de Ciuda-
danos presenta esta propuesta de resolución, pero sí que es verdad que, al final, es bas-
tante genérica. Y cuando habla de «posar a la seva disposició els elements essencials 
relatius a la detenció», claro, elementos esenciales, ¿cuáles son?

Aquí hay un formulario que los mossos entregan para informar de sus derechos y 
de los motivos de la detención a la persona a la que se detiene. Y, luego, la Comisión 
Nacional de Coordinación de la Policía Judicial... Yo tengo claro cuál es la informa-
ción que se tiene que dar, y es muy básica, y que además es lo que ella dice, ¿no?, que 



DSPC C 264
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CI 15 

es: lugar y hora de la detención; lugar, fecha y hora de la comisión del delito; identifi-
cación del hecho delictivo; indicios de los que se deduce la participación del detenido 
en el hecho delictivo. Y, además, no ponen ningún reparo en que tenga la atención de 
un letrado.

Según qué información –según qué información– se pueda dar, si hay una investiga-
ción en curso, esa investigación se puede estropear, se puede dar información que al final 
ponga en peligro la correcta investigación, o incluso una investigación que fracase, que 
pueda beneficiar a la persona a la que se ha detenido. Pues, hay que ser muy, muy…, molt 
curosos a la hora de hacer buenas afirmaciones y las propuestas que sean muy genéricas. 
Porque, al final, lo que dice la Comisión Nacional de Coordinación de la Actuación Judi-
cial, dice lo que dice, hay que ser muy respetuosos y, evidentemente, todos los derechos 
que afecten al detenido se le tienen que dar y se le tienen que garantizar, pero hay que ser 
también muy medidos a la hora de tener o relativizar la actuación de los Mossos d’Esqua-
dra, que yo creo que a día de hoy, pues, bueno..., antes lo decía, cuando estaba el director 
general: si hay excesos, hay mecanismos para intentar corregirlos. Pero, evidentemente, 
no hay que poner palos a las ruedas a las investigaciones por una falsa o... –no iba a decir 
«denuncia», ¿eh?, de actuación de los mossos, no–, una mala interpretación de lo que se 
pueda deducir que los mossos no actúan correctamente en las comisarías.

Evidentemente, entendemos –entendemos– por qué lo presenta la señora De Rivera, 
que..., el espíritu lo compartimos, pero yo creo que se tiene que concretar mucho más en 
base a lo que dice la Comisión del Proceso Judicial.

Y, evidentemente, ponernos en contra por la generalidad y la ambigüedad de la pro-
puesta.

El president

Gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, nosaltres el 18 de maig de 2016 ja vam entrar una pregunta 
parlamentària, una 314, a Interior, sobre aquest tema, i no només se’ns va constatar que es 
feia una interpretació restrictiva de la directiva europea i de la Llei d’enjudiciament cri-
minal, que ja s’ha dit aquí, sempre justificada en base a la famosa reunió del 15 de juliol 
amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, però posant de manifest que el Cos de 
Mossos d’Esquadra i la Generalitat tenen competències com per fer una interpretació ga-
rantista d’això, això també s’ha de dir, i, per altra banda, en aquesta mateixa resposta de 
la 314 que nosaltres vam entrar, ens negaven que hi hagués hagut una circular, fins i tot. 

Ja no és només que es faci una interpretació poc garantista d’aquesta modificació 
legislativa, sinó que ni tan sols hi ha hagut una circular al Cos de Mossos d’Esquadra. 
Per altra banda, nosaltres..., la moció que vam presentar de veritat, justícia i reparació, 
en el punt 13 es parlava precisament d’això, i tampoc es va aprovar i també se’ns va 
votar en contra.

S’ha de dir que també ens van votar en contra algun dels partits que avui defensen 
aquesta proposta de resolució, però ens alegrem que finalment comparteixin amb nosal-
tres els drets i les garanties de les persones detingudes.

I això no només va de complir una directiva europea, no només va de complir la 
modificació legislativa de la Llei d’enjudiciament criminal, sinó que va, també, de com-
plir una recomanació del Síndic de Greuges que també es va fer en aquesta línia. És un 
tema important, és un tema de drets i garanties de les persones detingudes i és un tema, 
també, que hi hagin mecanismes de control del que passa a dins de les comissaries, i 
ja no per partits anticapitalistes i antisistema, sinó pel dret que tenen les persones a ser 
defensades i el dret que tenen els advocats i les advocades a defensar els seus clients.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució i celebrem que, 
una vegada més, es porti aquest debat aquí, perquè ens sembla totalment intolerable que 
les persones detingudes no tinguin aquest dret reconegut.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la 
il·lustre senyora Carmen de Rivera.
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Carmen de Rivera i Pla

Sí. Gracias, presidente. Yo ya, en la primera parte de mi intervención, he anunciado 
que se iba a aceptar la esmena de Catalunya Sí que es Pot porque, evidentemente, enri-
quecía el redactado del texto, por lo cual el texto de Catalunya Sí que es Pot está incorpo-
rado absolutamente a la propuesta de resolución, lo que informo al señor Villagrasa, por 
si le parece o tiene a bien cambiar el sentido del voto que ha anunciado. (Veus de fons.)

Decir..., respecto al condicionamiento del apoyo de Junts pel Sí, decir que no hace 
más..., vamos, solo hace falta leer en qué consiste la enmienda que hacen. ¿Y qué es? 
Que «el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar re-
cordant, mitjançant els comunicats, formularis i procediments interns que...», o sea, 
está..., deja... Fíjense lo que hace esta enmienda: primero da a entender que ya se 
hace; dos, que da a entender, en todo caso, al denunciarse esta situación, como si los 
mossos d’esquadra desobedecieran órdenes, cosa que en ningún momento se preten-
de con la presentación de esta moción, porque los mossos d’esquadra lo único que 
hacen es cumplir órdenes de la Dirección General de la Policía, y lo que se pide en 
esta moción es que la Dirección General de la Policía aclare y emita una circular más 
acorde con el sentido y la interpretación que tiene de esta directiva europea y la re-
forma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Nada más. Rogar que se considere la postura en esta votación.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora De Rivera. Bé, doncs, passem a sotmetre a votació la pro-
posta de resolució.

Vots a favor?
(Veus de fons.) No, no n’hi han de més, no... (Rialles.) Són 4, 6, 8... Són 8 vots a fa-

vor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, del Grup 
Parlamentari Catalunya Sí que es Pot i del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent.

Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i del Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Crec que no n’hi ha cap.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes 
per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra

250-00514/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 3, que és la Proposta de 
resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels 
Mossos d’Esquadra, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la 
proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, és una proposta de resolució que..., avui em sembla que la 
compareixença del director general va en la mateixa línia, perquè parla d’aquells fets 
que van succeir aquell dia, i és una proposta amb un àmbit i amb un to neutre, el ma-
teix que vol posar garantia i totalment garantir, en un futur, que no torni a haver-hi ni 
interferències en el desenvolupament de la tasca d’un periodista, salvaguardant allò que 
ja he dit a la intervenció abans, a l’article 20, on parla de la llibertat, que és un dret d’in-
formació i premsa.

Una proposta de resolució que va en el caire de, com deia, no?, posar tots aquells 
mecanismes, i mecanismes que també hem d’entendre..., i vull aprofitar una pregunta 
que el director no ha contestat i que té plena relació amb aquests fets, també demanar 
com i de quina manera..., perquè aquí sembla que només hem tingut l’oportunitat i el 
temps i la intervenció de contesta que ha continuat aprofitant el director per posar llum 
al què. El què ja el coneixíem, el que ens interessa molt és el com i de quina manera es 
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va produir el fet; un com i un de quina manera que han produït tant les disculpes del 
conseller, en el seu dia, com del mateix director general.

Dient i posant de manifest això, tornem a l’esperit de la proposta de resolució: és 
posar i donar garantia de futur que no torni a haver-hi, per part del cos ni de cap depar-
tament intern del Cos de Mossos d’Esquadra, cap interferència en l’àmbit d’un dret. I li 
demanaríem al Grup de Junts pel Sí, el mateix que ens va presentar una esmena en el 
seu dia, on parla de l’equilibri al davant d’un dret, que fos aquesta esmena retirada, per-
què, li ho vaig comentar ja en una altra comissió, posar la paraula «equilibri» al davant 
d’un dret no se’n diu «democràcia», sinó una altra paraula que grinyola molt i per cura 
no la diré.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per defensar l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Hola. Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot, informar que des del Grup de 
Junts pel Sí retirarem l’esmena presentada. Després de la compareixença del director 
general, l’autocrítica que ha fet en referència a aquesta qüestió, doncs, la valorem molt 
positivament, com ja ha dit el nostre portaveu. 

Compartim l’esperit d’aquesta PR de Ciutadans, del Grup de Ciutadans, però, evi-
dentment, el nostre llenguatge no és el mateix que el de Ciutadans; per això, ja, des del 
nostre grup, hem presentat una proposta de resolució que es debatrà en futures comis-
sions d’Interior, en una futura comissió d’Interior, en què, bé, posem també la defensa 
del dret a informació i premsa dels periodistes i...

I, bé, respecte a aquesta PR, doncs, dir que hi votarem a favor.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, avui hi ha alguna proposta de resolució «xula»; aquesta 
és una d’elles, no?, perquè és veritat que hem debatut, ha vingut el director general...; 
però, bé, jo el que vull destacar és que m’alegro que els companys de Ciutadans, doncs, 
presentin aquesta proposta de resolució i vulguin assegurar-se que no hi hagi cap inter-
ferència a la tasca dels periodistes. 

I això ho dic perquè l’altre dia es va produir una votació on també es demanava que 
els agents dels Mossos d’Esquadra no puguin requisar càmeres de fotografia i de vídeo 
als periodistes, i Ciutadans, Partit Popular i Junts pel Sí van votar-hi en contra. Per tant, 
bé, congratular-me que vénen a aquest costat de la taula.

I, en fi, nosaltres recolzarem aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar-se sobre la proposta, té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, l’il·lustre senyor Joan Josep 
Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí. Gràcies, president. Simplement per dir que votarem a favor de la proposta.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Creemos que el tema está más que debatido y votaremos a 
favor.
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El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la il·lustre senyora Mireia 
Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Jo estic sorpresa, gratament sorpresa, perquè la veritat és que 
l’altre dia, al Ple del Parlament, em vau dir de tot entre uns i altres –PSC, Ciutadans, 
el Partit Popular–, perquè, segons vostès, estàvem fent tota una agressió al Cos de 
Mossos d’Esquadra i tota una sèrie d’acusacions ideològiques, i ara tothom hi votarà 
a favor.

Nosaltres també, evidentment. Nosaltres ja ho vam posar al punt 12 de la nostra mo-
ció; per tant, res més que felicitar-los per venir cap a la garantia de drets. I només recor-
dar que això és..., diguéssim, que hi ha una llei de seguretat ciutadana estatal que va en 
contra directament dels drets i les llibertats de la premsa, i que, en reiterades ocasions, 
el Cos de Mossos d’Esquadra –i això s’ha de dir– ha requisat..., no només ha identificat, 
sinó que ha requisat càmeres i altre material a premsa. Per tant, nosaltres celebrem que 
això s’aprovi i esperem que pugui ser una garantia, a partir d’ara, per al lliure exercici 
de la premsa en aquest país.

Gràcies.

El president

Bé, per posicionar-se sobre... (Jean Castel Sucarrat demana per parlar.) Per al·lusions? 
No, home, al·lusions... (Veus de fons.) No, home... (Veus de fons.) Doncs, trenta segons.

Jean Castel Sucarrat

Me’n sobren deu, president; gràcies. Miri, senyor Castillo... –i en resposta també 
complementària a la senyora Vehí–, el nostre posicionament i el nostre vot en el ple-
nari en aquella moció no va ser per a aquesta finalitat –i vostès en són coneixedors, i 
no manipulin quan fan la rèplica–, és per al fons que comportava i contenia aquella 
moció.

Moltes gràcies.

El president

Doncs, bé, moltes gràcies. (Mireia Vehí i Cantenys demana per parlar.) Sí, senyora 
Vehí, trenta segons.

Mireia Vehí i Cantenys

Me’n sobren no deu, quinze. (Rialles.) Aquesta moció contenia dos punts dels quals 
vostès avui presenten propostes de resolució, exactament amb el mateix contingut, cosa 
que nosaltres celebrem, perquè nosaltres no fem política de partit, intentem fer política 
de país. 

I ara vostès no només ho presenten, sinó que..., vull dir que van votar-hi en contra 
i ara ho presenten. Llavors, és evident que no s’entén. I es fa i es va fer des d’un embat 
ideològic, pretenent..., dient-nos a nosaltres que fèiem un embat ideològic contra el Cos 
de Mossos d’Esquadra, cosa que no era certa, però... Ho repeteixo, eh?, celebro que ca-
minin cap a la garantia de drets, que en aquest país ens fa molta falta.

El president

Gràcies. Només per aclarir una mica el procediment parlamentari, tenir ben clar que 
les propostes de resolució que es debaten avui possiblement tenen una data molt ante-
rior al debat a què es fa esment. En tot cas, dir que entenc que no s’ha acceptat l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí; per tant, es vota... (Veus de fons.) S’ha 
retirat? (Pausa.) Perfecte, doncs.

A partir d’aquí, passem a votar la proposta de resolució.
Vots a favor?
Doncs, bé, queda aprovada per unanimitat.

El president

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució sobre Desokupa, presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista. 
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Proposta de resolució sobre Desokupa

250-00516/11

Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, nosaltres hem presentat aquesta proposta de resolució 
sobre una empresa concreta, però he de dir que estem, en general, preocupats per una 
situació que veiem que es va donant i que cada vegada, diguem-ne, es va ampliant a 
poc a poc. 

I és que és veritat que després de la..., bé, amb la crisi, després no, perquè encara 
no l’hem passat, amb la crisi que patim, allò públic, diguem-ne, doncs, ha quedat en 
alguns punts reduït a la màxima expressió. Governs de dretes, fins i tot, han apro-
fitat per aplicar la seva ideologia i han retallat més l’estat de benestar, aprofitant-se 
d’aquesta suposada crisi. I en l’àmbit de la seguretat, doncs, estem especialment pre-
ocupats, perquè creiem que es corre el perill de delegar algunes funcions públiques a 
empreses que són en realitat de porters de discoteca, amb tot el respecte pels porters 
de discoteca, que la dignitat no la dóna el treball, sinó la persona que l’exerceix; que 
quedi també dit.

No podem posar la seguretat pública ni la defensa de la propietat privada en mans 
d’empreses privades. I permetin-me que els doni alguns apunts d’aquesta empresa en 
concret.

«Desokupa, empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y 
sin contrato de alquiler. Métodos legales. En menos de setenta y dos horas recuperamos 
la vivienda en toda la Península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos.»

Aquesta empresa s’aprofita, d’alguna manera, dels grisos que té la llei per tornar 
suposadament als propietaris de cases ocupades sense passar pels tribunals. Nosaltres 
analitzem..., i ens ha arribat de moviments socials i de veïns que aquesta empresa el que 
fa en realitat és vulnerar el dret a l’habitatge. Recordo que només un jutge pot ordenar o 
accelerar el desallotjament d’un habitatge. No és legal posar guàrdies davant de portals 
ni violentar domicilis, ni molt menys amenaçar o coaccionar. Ningú pot actuar extraju-
dicialment; ningú pot prendre’s la justícia per la seva mà. 

I, permetin-me, en aquest punt, doncs, sense entrar en concrecions ni individua-
litzar en persones, però sí dir que, en fi, tinc fotos aquí de publicitat de l’empresa, on 
es poden veure experts en baralles, arts marcials, boxejadors –per cert, un boxejador 
amb el tatuatge de Rudolf Hess–, gent implicada en conflictes militars internacio-
nals –Kosovo, Sèrbia–, gent que parla de puresa ètnica... Aquests són treballadors 
d’aquesta empresa.

També ens ha arribat que hi ha una certa connivència quan es troben amb la poli-
cia de Mossos d’Esquadra a les portes d’aquests immobles, i ens preocupa això, perquè 
creiem que no és el tipus de gent amb qui el Departament d’Interior, o concretament 
Mossos d’Esquadra o la policia, ha de col·laborar, i creiem que hem d’estar amb molt de 
compte amb aquestes coses.

Sembla que la justificació legal que donen, a més, és pur màrqueting, perquè ja els 
he dit que l’ocupació d’habitatges no és un delicte; la violació de domicili sí que ho és. 
I, per tant, el que demanem, doncs, és que s’investigui..., que s’insti la Generalitat a dur 
totes les accions necessàries per assegurar que l’actuació de Desokupa s’ajusta a dret, i 
que s’investigui aquesta organització amb connexions específiques amb l’extrema dreta, 
i, per tant, nosaltres creiem que perillosa.

Junts pel Sí ha retirat una primera..., l’esmena al punt 1 que havia presentat, i al punt 2 
hem arribat a un acord amb una transacció que acceptaríem.

Gràcies.

El president

Bé. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que entenc 
que ha estat transaccionada, perquè crec que tots els portaveus disposen d’una esmena 
transaccional, que la que jo tinc almenys té dos punts. Entenc que són aquests dos punts 
els que estan inclosos dins de l’esmena. (Veus de fons.)

En tot cas, per defensar aquesta esmena, té la paraula, en nom del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, la il·lustre senyora Montserrat Fornells.
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Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Sí, amb el Grup del Partit Socialista hem arribat a un 
acord de transacció. 

El punt 1 de la seua proposta de resolució es manté tal com estava redactat; l’esmena 
que inicialment, des del nostre grup, havíem presentat l’hem retirat. I en el punt 2 hem 
arribat a una transacció que, com ja ha explicat..., tots els grups ja tenen l’acord a què 
s’ha arribat, i dir que, des del nostre grup, hi votarem a favor.

Dir que els Mossos han intervingut en diferents ocasions i en diferents incidents re-
lacionats amb aquesta empresa, amb aquesta organització, i que està atent i estarà atent 
a la seva activitat, per tal d’inspeccionar i sancionar, si escau, que duguin a terme acti-
vitats il·lícites.

Res més. Afegir que hi votarem a favor, amb la transacció arribada amb el Grup So-
cialista.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per posicionar-se respecte a la proposta de resolu-
ció, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Ana 
María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Bona tarda. Gràcies, president. Desokupa és una empresa, com ha dit el meu com-
pany, especialitzada a desallotjar «vivendes» o edificis ocupats il·legalment. Nosaltres 
hem de dir que estem en contra de l’ocupació il·legal de qualsevol propietat.

Ara bé, de la mateixa manera, també estem en contra de qualsevol tipus d’il·legalitat, 
ja sigui de forma indirecta, ja sigui de forma directa. I sembla que el cas de l’actuació 
de l’empresa Desokupa pot vorejar la il·legalitat. Per tant, hem de veure que els mètodes 
que utilitzen no poden ser..., difícilment serien converses amigables, perquè, si no, no 
es desallotjaria. I, per tant..., també a la seva definició diu que és una empresa especia-
litzada en desallotjament i, com ha dit abans el company del Partit Socialista, només un 
jutge pot desallotjar una «vivenda».

El problema que tenim realment és l’ocupació il·legal, i l’ocupació il·legal s’ha de 
resoldre d’una manera..., utilitzant la legalitat vigent. Legalitat vigent en tenim; tenim 
recursos suficients per desallotjar la gent. Tenim la Llei d’enjudiciament civil, tenim la 
Llei d’arrendaments urbans, tenim l’article 18 de la Constitució, que és la inviolabilitat 
del domicili, i el Codi penal, com també ha dit, ben dit, el meu company.

Nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta, però jo vull acabar fent una re-
flexió que penso que és interessant. Ens hem de preguntar per què existeixen aquestes 
empreses; per què la gent acudeix a aquestes empreses, si el cost d’aquestes, si en mirem 
la pàgina web, és de tres mil a vuit mil euros un desallotjament? Per què la gent no va 
on ha d’anar, a l’Administració de justícia?

Això vol dir que si el cost és més elevat anant a aquestes empreses vol dir que la gent 
percep la justícia com ineficient, com lenta i que no resol els problemes. Llavors, fem 
aquesta reflexió, i, a més de donar suport, perquè és necessària aquesta proposta que ha 
fet el Partit Socialista, fem la reflexió i anem a la Comissió de Justícia a demanar els re-
cursos necessaris perquè la gent vagi on ha d’anar, que és, en definitiva, l’Administració 
de justícia. Re més.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí. Gràcies, president. Bé, jo, en primer lloc, vull felicitar el Grup Parlamentari So-
cialista i el senyor Castillo per aquesta iniciativa, perquè em sembla molt justa i molt 
adequada.

Bé. Jo crec que en aquest moment ja tenim el cobrador del frac i el que se’ns anuncia 
és el desnonador del frac, no? I el nostre grup ja té molts dubtes des del punt de vista de 
l’actuació dels cossos públics de seguretat en els desnonaments, eh?, fins i tot els desno-
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naments indicats pel jutge. Imaginin-se els que podem tenir en el cas que no siguin cos-
sos públics de seguretat, sinó que siguin cossos privats. De fet, això dels exèrcits privats 
ja fa temps que està inventat, eh?, però encara veiem que és una certa realitat.

Donarem el vot amb les dues mans a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor de la propuesta, porque las ile-
galidades no se pueden solucionar con otra ilegalidad, y es así.

Yo creo... Le aconsejaría, señor Castillo, que la Ley de seguridad ciudadana se la le-
yese. Primero, que usted se la tiene que leer, porque ha dicho ciertas cosas que, vamos, 
todo parecido con la realidad es pura coincidencia. 

Dicho esto, como le decía, las ilegalidades no se pueden combatir con otro tipo de 
ilegalidad. Es verdad que hay dos tipos de ocupación, una, pues, son familias..., que 
tampoco lo justifico, pero sí que puede tener una comprensión social, pues, familias que 
están necesitadas y que ahí tienen que venir los recursos sociales. Y luego están, pues, 
los movimientos ocupas, que hacen lo que les da la gana, que causan problemas, como 
en Gracia o en Can Vies, y que eso también hay que denunciarlo. 

Para nosotros, la ocupación y sus acciones son un hecho totalmente nocivo para la 
salud democrática de una sociedad, y esto también hay que decirlo, pero no por ello hay 
que renunciar a que la lucha contra la ilegalidad se tenga que hacer con la ley, en base a 
la ley y a través de la ley. Y es verdad que a veces la justicia es muy lenta para esos he-
chos, es verdad, y posiblemente lo que hay que hacer son reformas legales para que la 
justicia actúe de forma más rápida y no tener que recurrir a esas empresas, que nosotros 
rechazamos totalmente. Pero sí que es verdad que la justicia ha de ir más rápida para 
poder garantizar los derechos también de los propietarios, que ven cómo sus derechos 
quedan vulnerados, ¿no?

Y votaríamos a favor de la propuesta que se ha presentado.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia 
Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres també hi votarem a favor. De fet, nosaltres en l’últim 
Ple del Parlament vam interpel·lar directament el conseller d’Interior sobre el tema i 
vam emetre una carta pública. 

Els arguments han estat sobradament exposats: la connivència entre la seguretat pú-
blica y la seguretat privada en actuacions que nosaltres entenem de risc, com són els 
desnonaments; la filiació a l’extrema dreta d’aquest tipus d’empreses i la filiació ja, a 
més, de les persones concretes no només a l’extrema dreta, sinó a pràctiques dubtoses; 
el fet que la majoria de desallotjaments que s’han donat hagin sigut sense ordre i, per 
tant, de forma il·legal, i, a més, les imatges que han corregut per les xarxes ens han mos-
trat bastanta simpatia entre els agents del cos i la gent de Desokupa. Per tant, a nosaltres 
això ens preocupa.

Ja que s’ha entrat en un debat sobre la propietat privada i l’ocupació, cosa que és 
interessant, la diputada de Ciutadans plantejava que l’ocupació és il·legal; llavors el 
diputat del PP també. Jo volia recordar..., hi ha un article a la Constitució espanyola 
–i que nosaltres citem la Constitució espanyola és bastant..., diguéssim, és que està 
bastant assumit socialment– que parla de la funció social de la propietat. Per què par-
lo de la funció social de la propietat? Doncs, perquè l’empresa Desokupa, a més d’es-
tar afiliada a l’extrema dreta, està afiliada a grans tenidors, i només fa que efectuar 
desallotjaments de grans tenidors. Per tant, no va només del fet que siguin il·legals 
els desallotjaments, sinó que no només es viola el dret a l’habitatge, perquè es desno-
na i, per tant, en la línia del que ha plantejat el diputat Nuet, nosaltres ja tenim dub-
tes que els cossos i les forces de seguretat públiques hagin d’estar per garantir el dret 
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de la propietat per sobre del dret a l’habitatge, sinó que es fa, a més, eh?, a favor de 
grans tenidors i a favor de grans propietaris.

Per tant, nosaltres no només hi votarem a favor, sinó que demanem que hi hagi més 
debat sobre aquest tema, perquè no només va de la intervenció dels cossos i de les for-
ces de seguretat, sinó que va de quin dret preval sobre un altre. I nosaltres entenem que 
el dret a l’habitatge sempre ha de prevaldre sobre el dret a la propietat, i més quan es 
parla de grans tenidors.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. (Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Bé, per 
posicionar-se sobre l’esmena, entenc, o...?

Carles Castillo Rosique

Aprofito. A veure, contestar les esmenes... Estic d’acord, diguem-ne, amb el que s’ha 
presentat. Jo volia preguntar-li al senyor Villagrasa, com a advocat i com a persona 
sempre disposada...

El president

Li ho pregunta després, si us plau, perquè, clar, entrar ara en un debat entre dos por-
taveus, em sembla que no seria massa coherent amb el debat. Ens hem de cenyir al de-
bat de la proposta de resolució, per tant, tindran moltes oportunitats...

Carles Castillo Rosique

Demano per al·legacions, després...

El president

...d’interpel·lar-se mútuament. 

Carles Castillo Rosique

...quan vostè cregui que és oportú, demano..., al·lusions, perdó.

El president

Si hi ha alguna al·lusió, contesti a l’al·lusió; però, en tot cas, són trenta segons.

Carles Castillo Rosique

En vint. Li deia, com a advocat i persona sempre disposada a aprendre, no vull ro-
mandre en l’error i m’agradaria que el senyor Villagrasa em concretés en què m’he equi-
vocat legalment.

Gràcies.

El president

Bé. Doncs, passem a votació. Ja..., ho repeteixo, jo crec que obrir aquest debat de si 
s’han llegit bé o han interpretat bé una llei, eh?, en tot cas...

Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Bé. Queda aprovada per unanimitat de tots els grups. 

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra

250-00518/11

Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5, que és el debat 
i votació de la Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. I, per defensar aquesta proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor 
Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, president. Bueno, muy rápido. Al final, los mossos d’esquadra tienen 
que dar un servicio de calidad a los ciudadanos y, para ello, han de tener los medios 
materiales suficientes, pero también la formación que garantice un buen servicio a la 
ciudadanía. 
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Esto pasa, y, además, ellos lo reivindican, de que no hay un plan de formación conti-
nuada, pues, que les actualice, pues, en temas de legislación, en temas de seguridad, en 
terrorismo yihadista o lo que es ciberseguridad, o incluso la defensa personal, ¿no?, pre-
pararles físicamente, también, pues, en las acciones que tienen que realizar en la calle y 
lo que son, al final, reducciones.

Es verdad que el Instituto de Seguridad Pública hace cosas puntuales de formación, 
eso nadie lo niega, pero sí que es verdad que falta un plan concreto de formación en el 
cual cada agente se pueda acoger y pueda, pues, adaptar sus necesidades a la formación 
del día a día. Y, evidentemente, pues, que la legislación va cambiando; ellos se tienen 
que actualizar, sobre todo lo que hace referencia al Código penal, y las modalidades de 
crimen organizado también van cambiando, utilizan cada vez más, pues, nuevas tecno-
logías y otros sistemas de comunicación, y que también los mossos, la policía, se tiene 
que ir adaptando y tener conocimiento de todos esos hechos.

Y, al final, lo que proponemos, o lo que quiere esta propuesta, es que desde el Go-
vern se apruebe o se realice un plan de formación continuada, que los agentes sepan 
exactamente cuál es ese plan, a qué acogerse y cómo se pueden formar.

Hablando con el portavoz de Junts pel Sí, me comentaba de quitar la coletilla que 
dice «abans de finalitzar l’any 2016», porque es evidente que queda poco más de un 
mes. Yo acepto que se pueda suprimir esta coletilla temporal, si..., entendiendo que se 
pueda aprobar, y que, desde la conselleria de Interior, pues, haga caso a esta propuesta, 
se aprueba y que tengamos un plan de formación continuada para mossos d’esquadra.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per defensar l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Bé. Molt breument, per confirmar que el nostre..., donarem suport a la proposta 
fonamentalment per dues qüestions. Una, perquè, de fet, és materialment impossible, 
quan es va elaborar aquesta proposta faltaven uns quants mesos per arribar a final d’any 
i és obvi que pràcticament ja hi som. I, per tant, aquesta concreció cronològica no té 
massa sentit. 

I, per altra banda, hi votem a favor perquè, de fet, a més de la formació bàsica que es 
porta a terme a l’Escola de Policia de Catalunya, el que és cert és que ja s’estan portant 
a terme accions bàsiques de formació contínua en tots aquells àmbits, precisament, que 
són especialment..., o que d’alguna manera generen problemàtiques especialment pu-
nyents en aquests moments a ciberseguretat, gihadisme, etcètera. Per tant, està en pro-
cés de planificació contínua l’escola de seguretat de Catalunya.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Guinó. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez Martín

Gràcies, president. Miren, desde Ciudadanos hemos presentado varias iniciativas 
parlamentarias para mejorar la formación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, por lo 
tanto, votaremos a favor de esta propuesta de resolución.

Es cierto, lo puedo decir de primera mano, que una vez nuestros policías –aquí in-
cluyo los policías locales– salen del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, la for-
mación es prácticamente nula. Si quieren formarse se lo han de pagar ellos y lo han de 
hacer en sus horas libres. 

Miren, nuestros policías se enfrentan todos los días a amenazas cada vez más com-
plejas y más organizadas, como, por ejemplo, el terrorismo yihadista. Este es un cla-
ro ejemplo de la falta de formación de nuestros policías en Cataluña. No vale con una 
charla de treinta minutos en los briefings, que es lo que se ha hecho hasta ahora; no nos 
vale con dotar de una partida presupuestaria para horas extras. Esta partida presupues-
taria debe ser para formación. Está muy bien que haya muchos agentes en la calle, da 
una sensación de seguridad a la ciudadanía; pero, si bien es cierto que los agentes no 
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están formados contra el yihadismo o terrorismo yihadista, detectarlo y combatirlo, la 
sensación que tenemos de seguridad es falsa.

Por lo tanto, exigimos un plan de formación continua, como han pedido los com-
pañeros del Partido Popular, si no bien para el 2016, que queda un mes, pues, cuanto 
antes posible.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo. 

Carles Castillo Rosique

Sí, molt breument. «Como lo que abunda no daña», doncs, nosaltres hi votarem a fa-
vor, però creiem que és una proposta... En fi, que el que es demana nosaltres donem per 
descomptat que es feia. Per tant, hi votarem a favor, però deixar també remarcat això.

Gràcies.

El president

Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí. Gràcies, president. El nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta. Pensem 
que és una proposta que és un calaix de sastre, amb una manca total de rigor a l’ho-
ra de proposar un pla formatiu real i seriós, que s’ha fet amb poc temps i en el darrer 
minut, no? 

I, després, hi han uns quants conceptes  que apareixen que no compartim. En pri-
mer lloc, sobre la formació, podríem parlar de formació en drets humans i en altres as-
pectes que també hi podrien ser inclosos, però que aquesta manca de rigor ens fa que no 
hi pugui haver un abast global i suficient de la formació necessària dels cossos policials 
de seguretat. «Defensa personal», no sabem si parlem de kung-fu, de karate o d’alguna 
altra tècnica d’aquestes.

I, en el cas del gihadisme, he de dir que hi ha tot un debat sobre la denominació 
d’aquest terrorisme que a vegades no hi estem d’acord. El gihadisme, segons l’Alcorà 
vol dir unes quantes coses; una és l’acceptació de violència terrorista, però també n’hi 
ha una altra que vol dir la superació personal i el treball. I des de la cultura musulmana 
moltes vegades se’ns recomana més rigor en la utilització d’aquests termes i de vincu-
lar-los a l’amenaça terrorista, que es fa massa lleugerament. Res més.

Per tot això, hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, en nom de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Jo ja ho expressat en diverses ocasions al Ple del Parlament; nosal-
tres votarem sistemàticament en contra de les seves propostes, perquè impugnem la seva 
política de seguretat a la totalitat, aquí i a l’Estat espanyol. Perquè són vostès qui ens por-
ten a l’Audiència Nacional, no pararé de repetir-ho, però és que no parem d’haver d’anar 
a l’Audiència Nacional. Això, en primer lloc. (Veus de fons.) Deixi’m parlar, gràcies. 

En segon lloc, entenem que a l’Escola de Policia de Catalunya ja es fa formació 
precisament en aquests termes en els quals vostè explica, i nosaltres el que volem 
és que es faci formació en altres aspectes: en matèries de drets humans, que es faci 
més formació en matèria de violència masclista, que es faci més formació en matèria 
d’extrema dreta. 

Per tant, no només la hi votem en contra, perquè impugnem a la totalitat la políti-
ca del seu partit, sinó perquè, a més, entenem que la proposta que ens proposa, tal com 
deia el diputat de Catalunya Sí que es Pot, està poc treballada. La veritat és que podien 
haver-se esforçat una mica més, per una banda, i, per altra banda, està feta en un sentit 
polític que nosaltres no compartim.

Gràcies. 
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El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre l’esmena, té la paraula l’il·lustre senyor Al-
berto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Agradecer el esfuerzo de negociación con el señor Guinó para aprobar esta pro-
posición, que ha entendido perfectamente que defensa personal es defensa personal, no 
son artes marciales. Y el señor Guinó ha entendido perfectamente que el conocimiento 
de la legislación vigente son derechos humanos, también, por ejemplo. Y que la palabra, 
por ejemplo, «entre d’altres» incluye, también lucha contra la extrema derecha, entre 
otras circunstancias –por ejemplo.

Y por eso le agradezco al señor Guinó el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo y 
aprobar esa propuesta de acuerdo.

El president

Moltes gràcies. 
Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Divuit vots a favor, de Junts pel Sí, Ciutadans, Partit Socialista de Catalunya i el 

Grup Parlamentari proponent, el Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Dos vots en contra, de Catalunya Sí que es Pot i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions, entenc que no n’hi han.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la participació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els processos d’adquisició 
de material

250-00519/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 6. És la Proposta 
de resolució sobre la participació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en els pro-
cessos d’adquisició de material, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa. 

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. La propuesta, lo dice el título, ¿no?, al final es que los sindi-
catos puedan participar dando su opinión en lo que es adquisición del material. Ellos 
son los primeros interesados en que haya un buen material, para poder ejercer bien lo 
que es su trabajo diario, en la calle, en sus objeciones, en los dispositivos que se van 
realizando. 

Y no es más que lo que se iba haciendo o realizando hasta el año 2012, ¿no?, y que 
los sindicatos podían participar en las pruebas de material, que es algo muy lógico, y 
que ellos puedan opinar. Y que, además, puedan participar o estén en las mesas, en los 
procesos y en los concursos de contratación de adquisición del equipamiento de mate-
rial para los agentes de Mossos d’Esquadra. 

Es algo muy sencillo, yo creo que es muy lógica, de que, además, los sindicatos con 
representación puedan participar y dar su opinión en algo tan importante como es el 
material que se compra para su servicio, y que, al fin y al cabo, también garantiza o va 
en beneficio de su seguridad, en su integridad física, y también en beneficio de la segu-
ridad de los ciudadanos.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez Martín

Gràcies, president. Desde Ciudadanos ya anunciamos que vamos a votar a favor de 
esta propuesta de resolución. Creemos que es básico y de sentido común que nuestros 
policías opinen sobre el material de dotación que van a usar ellos mismos; quién mejor 
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que ellos para saber cuál es el material más adecuado para el tipo de intervenciones que 
hayan de realizar.

Obviamente, creemos que no deben tener todo el poder a la hora de decisión, pero 
sí participar en las pruebas del material que se les ha de proporcionar. Y, obviamente, 
que su opinión sea tenida muy en cuenta a la hora de adquirir este material de dotación.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, aquesta és una altra de les propostes de resolució «xules» 
que els deia que teníem avui, no?, perquè és curiós, no?, que el Partit Popular presenti 
una proposta de resolució per comptar amb la participació dels representants sindicals. 
Nosaltres ho aplaudim i ens guardarem la proposta de resolució per a altres àmbits te-
màtics on està claríssim que no estan a favor d’aquesta mateixa proposta. 

Jo crec que és molt important..., creiem que és molt important la participació dels 
sindicats. Efectivament, moltes vegades des de l’Administració pública ens pensem que 
els comandaments o que els responsables polítics ho tenim tot controlat i ho sabem tot. 
I crec que és importantíssim tenir en compte l’opinió de la plantilla, de la gent que està 
a la trinxera, de la gent que, al final, de veritat ha de fer servir aquest material.

Per tant, nosaltres guardarem la proposta de resolució amb molt de «carinyo» per a 
altres àmbits i hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Bé. Jo ho he dit abans. Nosaltres votarem sistemàticament en contra de les seves 
propostes de resolució, perquè..., ara ho mirava, i en menys de quaranta-vuit hores l’Au-
diència Nacional i el Tribunal Constitucional han emprès..., i el Congrés, han emprès 
accions contra el senyor Vidal, contra el senyor Homs i contra la senyora Forcadell. Ja 
els ho vaig dir l’altre dia: fotos del rei, la Venturós, etcètera.

A part d’això, són vostès, sovint, corretja de transmissió dels sindicats de policia, 
alguns dels sindicats que la CUP - Crida Constituent sistemàticament ens interpel·len, 
increpen, diria, per la nostra activitat política. De fet, ara mirava el Sindicat de Mossos 
d’Esquadra i hi trobava tot un manifest que..., es manifestaven...

El president

Senyora Vehí, li prego que en el debat de la proposta de resolució...

Mireia Vehí i Cantenys

Parlo sobre sindicats, senyor president.

El president

No, sí, però..., no, no. La proposta de resolució no parla sobre els sindicats...

Mireia Vehí i Cantenys

Va sobre els sindicats.

El president

No parla sobre els sindicats, no –no parla sobre els sindicats–; menciona els sindi-
cats, i, en tot cas, li demano que s’ajusti al debat de la proposta de resolució i no ens faci 
tot un seguit d’actualitat política, que sembla que no és el que interessa en el cas. Estem 
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en el debat i votació d’una proposta de resolució concreta. Li prego que es pugui cenyir 
a aquest debat i no a una altra cosa.

Mireia Vehí i Cantenys

Senyor president, em sembla que s’excedeix en les seves funcions, però jo...

El president

Jo entenc que no. Entenc, també, que el Reglament de la cambra és molt explícit en 
aquest qüestió. Crec que la meva obligació és moderar el debat i la meva obligació tam-
bé és advertir els portaveus dels grups parlamentaris que, si no se cenyeixen al contin-
gut d’un debat en concret, doncs, els ho he de fer saber. I és el que he fet en compliment 
de les meves atribucions.

Mireia Vehí i Cantenys

Ho tindré en compte, a partir d’ara, en la resta de comissions.

El president

Si us plau, tingui-ho en compte. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Bé. La nostra posició serà de rebuig a aquesta proposta, fonamentalment per dos 
motius: un, avui en el procés d’adquisició de material per part del Cos de Mossos d’Es-
quadra, ja es fa de forma diligent i de forma professional, i hi intervenen les persones 
més qualificades i especialitzades, precisament, dels àmbits en què aquesta adquisició 
de material competeix. 

I, per tant, entenem que els sindicats, també, o les organitzacions sindicals tenen la 
possibilitat de participar en les opinions i en les consideracions respecte a aquest mate-
rial en les comissions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut, que estan constituïdes 
justament per a aquesta qüestió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. 
Passem a sotmetre a votació la proposta de resolució.
Vots a favor? 
Nou vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, del Partit Socialista de Ca-

talunya, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Onze vots en contra, de Junts pel Sí i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona

250-00525/11

Passem al debat i votació del darrer punt de l’ordre del dia, el punt número 7, que és 
el debat i votació de la Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Sánchez... 
Perdó, per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, avui portem una proposta de resolució que hem parlat en 
diferents comissions d’Interior sobre l’àmbit de la venda ambulant i dels anomenats 
«manters», no?

Bé, vista la seqüència d’aquell parcel·lament, no?, que ja fem constar en la proposta 
de resolució que vèiem en aquells set-cents metres en el passeig Marítim, igual que a 
altres indrets, no? –l’altre dia també fèiem esment del passeig Joan Borbó i tants altres... 
I em permetran..., no només vull incidir en el que diu només la proposta i en l’àmbit de 
Barcelona, això és un fet que ens passa a diferents províncies, però, bé, més enllà, el que 
hem de garantir és que..., adoptar totes les mesures pertinents, tal com diu la proposta, 
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per a la persecució..., per aplicar una normativa comparativa i que no creï greuges com-
paratius a totes aquelles activitats que paguen religiosament els seus impostos, directes 
i indirectes. I entenem que les administracions, tant d’àmbit municipal, autonòmic, com 
diferents àmbits policials, hem de perseguir aquests fets.

I vull recordar i vull remarcar, més enllà de la persona, en molts casos, utilitzada 
que veiem aguantant una corda, fent una venda ambulant il·legal, a darrere també han 
de perseguir, poder, qui subministren aquests materials. Com diu l’esperit de la propos-
ta de resolució, també garantir aquells materials que vulneren lleis i normatives, com 
són les imitacions, i perseguir i localitzar... 

Jo vaig agafar un guant, a l’última Comissió d’Interior, que em va llançar el mateix 
conseller, i li haig de fer..., i els haig de fer notar que aquest diputat acceptarà la pro-
posta d’anar a la conselleria per veure els diferents operatius, tal com em va proposar el 
senyor Jané, per veure com i de quina manera es porten a terme i s’organitzen aquests 
operatius, perquè a darrere, com dic, de la persona que estira il·legalment –i ho vull re-
marcar, il·legalment– un cordill amb material il·legal, que no paga impostos per desen-
volupar aquella activitat, també hi ha la persona o les naus que l’hi subministren, i és 
aquí l’arrel per acabar amb el problema.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per defensar l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Bé. El Grup de Junts pel Sí ha presentat dues esmenes que tenen a veure amb una 
expressió, segurament, d’algunes qüestions que hi ha coincidència amb la proposta, 
però que no compartim pel que fa sobretot al llenguatge. I, per tant, les dues esmenes 
que havíem presentat des de Junts pel Sí tenen a veure amb el fet que és necessària la 
coordinació entre els cossos de seguretat per enfrontar aquesta situació.

I, per l’altra banda, també, hi ha una altra esmena, que no volíem deixar passar 
l’oportunitat per explicar que el «top manta» no es resol només des de la perspectiva de 
la seguretat, no es resol només des de la perspectiva de la policia, sinó que qualsevol 
proposta del «top manta» ha d’anar acompanyada d’alguna proposta que tingui a veure 
amb el benestar social i la resolució de les problemàtiques per les quals la gent desenvo-
lupa aquesta activitat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari So-
cialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Nosaltres estem totalment d’acord i creiem que s’ha de comba-
tre aquest tipus d’actituds, però també no volem deixar de dir algunes coses, i és que, efec-
tivament, s’ha de combatre, perquè no estan en igualtat de condicions amb altres persones 
que paguen els seus impostos, etcètera; però sí que vull remarcar que el problema no és 
la persona amb el cordill, com ja s’ha dit, sinó que el que s’ha de fer és atacar les màfies 
que hi ha darrere i qui subministra tot aquest material a l’engròs, i veure l’arrel del pro-
blema social, perquè aquestes persones estan aquí, necessiten un mitjà de vida, etcètera.

I també destacar que, en fi, agraeixo també molt que Ciutadans posi específicament 
«la coordinació amb les administracions locals i les respectives policies». Jo crec que 
sempre hem de remarcar aquesta necessària coordinació amb les policies locals, entre 
policies locals i Mossos d’Esquadra. Destacar, en el cas de Barcelona, concretament, 
bé, que Barcelona té una carta municipal, té un sistema de coordinació estable i un con-
veni de cooperació, i crec que aquestes singularitats, doncs, s’han de tenir també en 
compte a l’hora d’atacar aquest problema.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.
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Joan Josep Nuet i Pujals

Sí. Gràcies, president. El nostre grup, si el Grup Parlamentari de Ciutadans recull 
l’esmena que ha presentat Junts pel Sí, hi votarem a favor, i, si no la recull, hi votarem en 
contra, perquè pensem que a través d’aquesta esmena es ve a dir el que nosaltres també 
pensem: això no és només un problema policial, de coordinació policial –que també ho 
és, evidentment hi ha d’aparèixer el concepte de la «coordinació policial»–, sinó que tam-
bé és un problema social, i ha de ser dimensionat el problema i la seva solució des de la 
coordinació policial i des de la dimensió social i el tractament social d’aquest fenomen.

El president

Gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias. Nosotros votaremos a favor, porque es evidente que nosotros desde..., en el 
propio Ple del Parlament hemos hecho varias iniciativas en este sentido. 

Hay que reconocer que Mossos d’Esquadra hizo un dispositivo en el mes de verano 
que dio un buen resultado. ¿Cuál era el problema de ese dispositivo? Mossos actuaba, 
como decía el Partido Popular que podía actuar, pero por las noches el «top manta» vol-
vía a la calle. ¿Por qué? Porque la Guardia Urbana no podía actuar. ¿Por qué no podía 
actuar la Guardia Urbana? Porque estaban atados de pies y manos de un gobierno mu-
nicipal, el cual no respalda..., ni se sienten respaldados por parte de ese Gobierno mu-
nicipal, en el cual también participa el Partido Socialista. Me encanta, señor Castillo, 
que usted esté de acuerdo con esta propuesta y que se la traslade a sus compañeros en 
el Ayuntamiento de Barcelona. Ya que gobiernan, algún tipo de influencia podrán tener 
sobre la señora Colau.

Y es verdad que, al final, a quien hay que proteger es también a ese pequeño comer-
cio que tiene competencia desleal en la calle cuando hay el «top manta», que al final 
tiene que pagar impuestos por una actividad que se ve perjudicada porque la Guardia 
Urbana no puede realizar su trabajo. Y también es verdad que hay una dimensión social 
que hay que tratar, que hay que actuar: las personas, que son explotadas, la gran mayo-
ría por mafias, y ahí criminalmente se tiene que actuar y hay que trabajar desde el lado 
social con esas personas.

Pero sí es verdad..., y digo y reitero que Mossos d’Esquadra hizo un dispositivo en 
los meses de verano que se tendría que seguir haciendo ahora mismo, también, y que 
dio un buen resultado. El problema viene porque hay un gobierno en el Ayuntamiento 
de Barcelona que no respalda a su policía municipal, y desde aquí, pues, aquellos gru-
pos que gobiernan en el Ayuntamiento de Barcelona que transmitan a sus partidos, a 
sus representantes, que actúen y que respalden a la Guardia Urbana para que puedan 
actuar contra el «top manta» en la vía pública.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se, en nom de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres hi votarem en contra. I la veritat és que el senyor Cas-
tel, quan ho exposa, fa un discurs bastant més ampli que el que són els punts de la pro-
posta de resolució en si. 

Vostè no hi incorpora la perspectiva de drets, s’ha dit ja, i per a nosaltres és impres-
cindible, perquè molta de la gent que practica el «top manta» és gent en situació irregu-
lar. Però no només no hi incorpora la perspectiva de drets, que després exposaré amb una 
mica més de detall, sinó que no hi incorpora en cap moment la complexitat del fenomen.

Vostè parla de greuges comparatius; s’ha parlat també de competència deslleial. 
Però vostè no parla dels lobbys de comerç que pressionen l’Ajuntament de Barcelona 
perquè resolgui el «top manta», i no són precisament petits comerciants, o petita i mit-
jana empresa. Tampoc parla dels beneficis de les empreses que, diguéssim, tenen el liti-
gi per temes de falsificació; els beneficis de les empreses de la part alta de la Diagonal, 
que, comparat amb la gent que ven a la manta, són bastant més grans. Tampoc parla de 
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la perspectiva, s’ha dit ja, de només abordar això des de la seguretat ciutadana..., o es 
parla només d’abordar això des de la seguretat ciutadana, disculpi, però no parla de la 
resta d’actuacions que han de tenir..., que s’han de donar en aquest àmbit: temes d’habi-
tatge, temes d’inserció laboral, etcètera.

Tampoc s’ha parlat aquí del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona... –perquè ara 
el senyor Villagrasa interpel·lava el senyor Castillo–, del conveni entre Interior, l’Ajun-
tament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, que, al nostre entendre, és també des d’una 
perspectiva estrictament «securitària» i que nosaltres no compartim. 

I tampoc parla vostè de la situació administrativa irregular de moltes de les per-
sones que venen, ja ho he dit. No tenir papers de ciutadania és bastant més greuge 
comparatiu que no els beneficis dels quals vostè parlava o els impostos, i els papers 
de ciutadania tenen a veure amb el dret al treball, que ara mateix, i per qüestions 
de crisi i per qüestions de mercat laboral, no existeix, i tenen a veure també amb un 
marc institucional altament racista, tenen a veure també amb una llei d’estrangeria 
que posa moltíssimes traves a les persones perquè es regularitzin, i això és un dels 
elements centrals que opera en el marc del «top manta». També té a veure amb qui 
ven tots aquests materials que la gent ven a la manta, però també té a veure amb les 
màfies, deia el senyor Villagrasa. Si parlem de màfies, hem de parlar també de com 
la Llei d’estrangeria i la legislació, amb relació a la ciutadania, fomenta les màfies; si 
hi hagués vies segures d’entrada i si hi hagués vies d’accés a la ciutadania, segura-
ment les màfies serien molt menys.

Per tots aquests motius i molts més que no puc exposar perquè se m’acaba el temps, 
nosaltres hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la 
paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Com a prèvia, des de Ciutadans acceptarem les esmenes que ha 
presentat Junts pel Sí.

Entenem, també, i permeti’m que així li ho digui, a vegades, doncs, es fa estrany 
rebre missatges d’un grup que ha tingut responsabilitats de govern i que ara està for-
mat per un altre grup que també va tenir responsabilitats en un tripartit, i l’única evi-
dència, evidenciant a vegades... Quan parla del literal i del verbal, també haurien de 
fer un autoprocés, perquè qui ha tingut responsabilitats de govern i continua mante-
nint un problema com aquest en els nostres carrers, l’únic que hi ha al davant és un 
govern inhàbil.

I també, en resposta a altres intervinents, jo, més enllà dels drets, quan parlem de 
drets, vénen acompanyats sempre de deures, i deures vol dir complir la legalitat en tots 
i cadascun dels aspectes.

Moltes gràcies.
(Mireia Vehí i Cantenys demana per parlar.)

El president

Moltes gràcies. Senyora Vehí, per al·lusions, entenc?

Mireia Vehí i Cantenys

Sí, per exemple.

El president

Trenta segons.

Mireia Vehí i Cantenys

La Constitució espanyola –altre cop– estableix no només el dret a complir les nor-
mes, sinó el deure de les institucions a garantir les condicions mínimes de vida digna. 
I aquí entra el dret a la ciutadania, el dret al treball i molts altres drets. Si vol, un dia 
abordem el tema a fons, perquè és interessant.

El president

Espero que en tinguin oportunitat.
Molt bé, doncs, sotmetem a votació la proposta de resolució.
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Lluís Guinó i Subirós

És la proposta amb les esmenes...

El president

La proposta amb les esmenes. Són...

Lluís Guinó i Subirós

...incorporades.

El president

Són... (Veus de fons.) Votem les esmenes; el text de la proposta de resolució... Són les 
dues esmenes acceptades i presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. D’acord? 
(Pausa.)

Per tant, vots a favor?
Entenc que són 19 vots a favor. Són els grups parlamentaris de Junts pel Sí, de Ciu-

tadans, del PSC, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Un vot, de la CUP - Crida Constituent.
I, per tant, entenc que no hi han abstencions.
Molt bé, doncs. Aquest era el darrer punt de l’ordre del dia. Per tant, doncs, sense 

més punts, aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda i catorze minuts.
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