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Sessió 14 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del 

secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio, Ig-

nacio Martín Blanco, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Mar-

tín, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi 

Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, Ferran Roquer i Padrosa, Marc Sol-

sona i Aixalà i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Cla-

vé, Montserrat Fornells i Solé, Lluïsa Llop i Fernàndez i Núria Picas Albets, pel G. P. Repu-

blicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Po-

pular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez i 

Hernández.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 

informar sobre el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Po-

ble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019 (tram. 357-00379/12). Comissió d’Interior. 

Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la se-

guretat ciutadana a Girona (tram. 250-00676/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

261, 64; esmenes: BOPC 291, 27).

3. Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 

l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00722/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 294, 10; esmenes: BOPC 322, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat (tram. 250-

00785/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 68; esmenes: BOPC 347, 20).

5. Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 

de la plaça de Catalunya de Barcelona (tram. 250-00786/12). Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 320, 70; esmenes: BOPC 347, 20).

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió número 14 de la Comissió d’Interior, d’aquest 
dimecres 17 de juliol de 2019.

Primer de tot els vull fer avinent que, tocades les dues d’aquesta tarda, el lletrat 
de la comissió i la gestora de la comissió han rebut un correu electrònic del Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent en què demanen la projecció d’un vídeo 
dins de la sessió de control del director general de la Policia. Els vull fer avinent 
que hi han precedents dins d’aquest Parlament. Tot i que el Reglament no con-
templa específicament l’ús en comissió per part dels grups parlamentaris d’aquests 
mitjans, sí que hi ha un acord de mesa de la desena legislatura, del maig de 2013, 
en què, a sol·licitud del Grup Parlamentari Socialistes i del Subgrup Parlamentari 
Popular de Catalunya, que demanaven l’emissió de vídeos dins de la Comissió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals..., doncs l’acord de mesa venia a dir 
que aquesta utilització tindria caràcter excepcional i quedaria condicionada al com-
pliment dels requisits següents –i fixava una sèrie de requisits. El primer d’ells era: 
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«La sol·licitud per a fer servir un suport audiovisual s’ha de formular dins del ter-
mini de presentació de les preguntes a què es refereix l’article 173.5 del Reglament, 
per tal que pugui ser autoritzada per la Mesa del Parlament.» Per tant, hi ha un ter-
mini, diguem-ne, administratiu previ, que en aquest cas no seria complert.

«En la sol·licitud s’ha d’indicar la temàtica de la pregunta i s’ha d’especificar el 
tipus de suport a utilitzar.»

«El material audiovisual a emprar ha de ser l’original emès pel mitjà de què es 
tracti, sense que pugui ser objecte d’alteracions.»

I «el temps de projecció de l’audiovisual o la durada del tall de veu s’imputa al 
temps establert pel Reglament per a formular la pregunta.» S’entén que anava lligat 
també a la formulació de preguntes parlamentàries en el si de la comissió, en aquest 
cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Però, en tot cas, hi ha un altre precedent posterior, del mateix mes de maig de 
2013, també de la desena legislatura, en què la Mesa del Parlament desestima aques-
ta emissió també per qüestions de termini; bàsicament, seria això.

També els faig avinent, doncs, que fa referència, aquesta petició del Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, a una sol·licitud de compareixença que 
està demanada per un altre grup parlamentari, en aquest cas pel Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem. Però, en tot cas, jo l’únic inconvenient que hi veig, lle-
vat de que els grups puguin pensar diferent, és aquest, no?, que no hi ha un termini 
previ suficient, en tot cas.

No sé si... Algun grup vol participar? (Diversos diputats demanen per parlar.) La 
senyora Sirvent, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; nosaltres no hem trobat cap normativa concreta que impedeixi la reproduc-
ció de determinats mitjans en fórmula telemàtica, amb la finalitat de poder explicar 
bé quin és el context pel qual es fa comparèixer el director general de la Policia, en 
aquest cas, i en aquesta comissió concreta. 

De totes maneres, tenint en compte que estem en reforma del Reglament, crec que 
tots els grups ho hauríem de tenir en compte, perquè estem a l’any 2019 i crec que el 
fet de que els grups parlamentaris puguem projectar un vídeo en les comissions per 
explicar-nos millor, sense tants requisits burocràtics, hauria de ser una normalitat  
per poder-nos explicar davant de la ciutadania i per poder fer el control corresponent.

El president

Sí; el que passa, que estem dins d’una comissió parlamentària legislativa que té 
unes normes reglamentàries de funcionament, que de cap manera recullen aquest 
supòsit.

En tot cas, del que estem parlant és d’un precedent, no d’un mandat reglamenta-
ri, d’un precedent dins del Parlament. També s’ha de tenir present, doncs, que no-
més sabem que es vol emetre un vídeo, sense saber-ne ni la durada, ni el contingut, 
ni la font, ni si està editat o no està editat; és a dir, una sèrie de condicionants d’a-
quest mateix vídeo que fa que sigui difícil ara, tot just abans de la compareixença, 
determinar si escau o no aquesta emissió.

En tot cas, hi han sol·licituds de paraula. El senyor Marc Parés, en nom del grup 
proposant de la compareixença, de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Sí; és a dir..., bé, manifestar que com a grup proposant de la compareixença no 
tenim cap inconvenient en que s’emeti el vídeo; tot el contrari, creiem que pot ajudar 
a valorar millor la mateixa compareixença i a informar sobre els fets que nosaltres, 
doncs, volíem que se sotmetessin a la sessió d’avui. I, en tot cas, el que diríem és 
que, des d’un principi de raonabilitat i de sentit comú, si no hi ha cap grup que hi 
tingui inconvenient, que procedíssim a poder emetre el vídeo.
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El president

Sí; en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

President, nosaltres creiem que, en el moment de demanar la compareixença, no 
es va demanar que es projectés aquest vídeo. Nosaltres no coneixem l’origen d’aquest 
vídeo, nosaltres no sabem la veracitat d’aquest vídeo, nosaltres no sabem quin treball 
d’editatge s’ha fet sobre aquest vídeo, i nosaltres no sabem si aportaria res en aquesta 
compareixença, cosa per la qual li demanaríem que no fos projectat.

(Maria Sirvent Escrig demana per parlar.)

El president

Sí; la senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, ràpidament. Simplement per dir que nosaltres l’únic que volíem era reproduir 
una notícia d’un mitjà que forma part de la Corporació Catalana de Mitjans, que ex-
plicava quina situació es va produir al Poble-sec i com va actuar la policia amb re-
lació a aquest desnonament extrajudicial que es va produir en el barri de Poble-sec.

El president

Bé, en tot cas, no sé si... Algun altre grup vol intervenir? (Diversos diputats dema
nen per parlar.) El senyor Carles Castillo, en nom del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Només per dir que nosaltres no estem en absolut en contra de 
que es pugui visualitzar un vídeo. Entenem lo de la norma, però també creiem que 
l’any 2019 hauria de ser normal poder visualitzar un vídeo.

El president

Sí; el senyor Castel, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. En el mateix sentit. Entenem que si és un vídeo que pot posar 
llum i aclarir els fets que varen succeir, nosaltres tampoc ens hi oposaríem, però en-
tenem també, a la vegada, que s’hagin de seguir els passos burocràtics, poder tam-
bé per poder-lo presentar en els tempos correctes, perquè ara sembla que no està re 
preparat i s’hauria de preparar.

Però nosaltres, si això s’arribés a votar, votaríem abstenció, en el sentit de que, per 
un cantó, tot allò que pugui esclarir i posar llum entenem que s’ha de reproduir, però, 
per un altre cantó, si no s’han complert tampoc les burocràcies oportunes, també en-
tendríem que la càmera en aquest moment no estigui preparada ni els tècnics hagin 
pogut preparar el vídeo, etcètera.

Ferran Roquer i Padrosa

Ni el coneix el compareixent.

El president

Bé, s’acaba de posar també el focus en... (Remor de veus.) Si us plau... S’acaba de 
posar el focus també en una qüestió, que és la necessitat..., que hauria de suspendre, 
almenys durant uns minuts, per poder condicionar la sala de la comissió per poder 
fer aquesta projecció.

En tot cas, jo la màxima dificultat que veig és, diguem-ne, el que podríem ano-
menar «l’escrutini» del que és el vídeo que s’ha d’emetre respecte, fonamentalment, 
a la durada, perquè seria temps d’intervenció del grup proposant, etcètera, no? Jo 
no sé... Faré una breu consulta també, amb els altres membres de la Mesa, i ara en 
parlem.
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La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i tres minuts i es reprèn a un quart 

quatre i set minuts.

El president

Bé, doncs respecte a la sol·licitud feta, finalment emetrem aquest vídeo. En tot 
cas, el temps de durada del vídeo, que són dos minuts i trenta-dos segons, li trau-
rem al Subgrup Parlamentari, en aquest cas, de la CUP - Crida Constituent, del seu 
temps d’intervenció, que és un total de cinc minuts, després de la compareixença. 

(Veus de fons. Pausa.)
Sí, faig una correcció terminològica: no li traurem gens de temps, sinó que el 

temps de durada del vídeo l’imputarem al seu temps d’intervenció. Per tant, el temps 
pràctic per parlar, doncs, serà més reduït.

En tot cas, hi havia una segona qüestió, presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, que volia fer una modificació dins de l’ordre del dia, perquè se 
substanciés el punt número 4 abans del punt número 1. No sé si hi ha cap inconve-
nient...

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00785/12

Per tant, si els sembla bé, doncs començarem la substanciació de l’ordre del dia 
amb el punt número 4 de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades sobre l’eliminació de la violència a la univer-
sitat; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar aquesta proposta 
de resolució, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Buenas tardes. Gracias, presidente. El día 9 de abril, un grupo de estudiantes per-
teneciente a la asociación S’Ha Acabat! colocó una carpa informativa en la UAB con 
la intención de exponer públicamente sus ideas, y a quien quisiese acercarse, evidente-
mente, explicarle que el día 11 de abril se celebraría un acto en la misma universidad 
donde intervendría la hoy eurodiputada Mayte Pagaza, una candidata al Congreso por 
el PP, un catedrático de derecho internacional privado, entre otros.

Tal y como había sucedido en otras ocasiones, un grupo de estudiantes radica-
lizado impidió, con agresiones físicas, insultos, incluso el robo del material, que se 
realizase esta actividad, y con el mismo modus operandi, un grupo mucho más nu-
meroso intentó impedir el acto que dos días antes se estaba publicitando, con unas 
imágenes que todos pudimos ver en los medios; imágenes que resultaron escalofrian-
tes e indignas en una universidad que se precie de ser moderna y democrática. Unas 
imágenes que cualquiera que las viese –y pienso que fueron muy proyectadas tanto 
nacional como internacionalmente– lo único que provocaron fue un desprestigio 
de una universidad catalana. Cualquier universidad moderna y democrática no solo 
permite el debate con libertad, con reflexión, el razonamiento y la crítica, sino que 
lo fomenta. Fomenta la confrontación de ideas, por supuesto, pero con un elemento 
indispensable que debe predominar, y es el respeto; el respeto no solo a los valores 
de dignidad que tenemos cualquier ser humano, sino también el respeto a la legali-
dad y a las ideas de los demás.

Y cuando no existe ese respeto, quienes gobiernan en esa universidad tienen la 
obligación y responsabilidad de restituirlo. Y quizá ustedes van a alegar que aquí se 
tendría que hablar de libertad de expresión o del derecho a la protesta, pero es que, 
miren, se puede protestar con respeto, se puede protestar respetando los artículos 
de la Constitución, tales como el 15, el 17, el 20 y podría continuar. Y eso, por des-
gracia, es lo que se ha perdido en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha 
convertido en una estructura que apoya al nacionalismo y esto provoca, realmente, 
déficits democráticos, porque falta el pluralismo necesario en una universidad y por-
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que se permite, por omisión, la violencia física a quienes muestran su pensamiento 
contrario al independentismo. Y esta actitud de quienes gobiernan la UAB, que en 
este caso es el rectorado, mirando hacia otro lado cuando existe un problema, pro-
voca que continúen estos actos que socaban la convivencia entre estudiantes, porque 
además provoca que muchos de ellos también queden silenciados por no querer ser 
estigmatizados.

Con esta propuesta de resolución, lo que pretendemos es que todos ustedes se po-
sicionen sobre la violencia que están sufriendo los jóvenes de S’Ha Acabat! cada vez 
que colocan una carpa en la UAB o en otra universidad, que también ocurre, y cada 
vez que hacen un acto. Queremos que se condene claramente y sin ambigüedades la 
actitud de un grupo de estudiantes que les acosaron y atacaron y que intentaron im-
pedir que se celebrase un acto totalmente democrático. Porque, miren, no queremos 
pasar de puntillas sobre este tema tan importante, o se condena o no se condena; 
aquí no caben medias tintas.

Lo que nos estamos jugando se llama «libertad», se llama también «igualdad». 
Libertad para poder expresar nuestras ideas sin que otros te ataquen, e igualdad, 
también, para que todos podamos expresar nuestras ideas en las mismas condicio-
nes. Y he visto con preocupación como este tema se trata con tibieza, por un opor-
tunismo político, por algunos partidos que luego van dándoselas de defensores de 
igualdad y de libertad, y en este caso me refiero al PSC.

Aquí no caben cesiones, no caben disfraces de diálogo, porque quienes llegan a 
una carpa agrediendo e insultando no están dispuestos a dialogar; por lo tanto, son 
ellos quienes rechazan el diálogo. Y, en segundo lugar, porque no caben concesio-
nes ni acuerdos sobre unos derechos por los que lucharon nuestros padres y abuelos 
y que con tanto esfuerzo lograron plasmar en una constitución, que es la que hoy 
nos rige. Esa concesión, esa negociación de derechos significaría retroceder en de-
rechos y libertades, y, como ustedes comprenderán, nosotros no estamos dispues-
tos. Tenemos unos derechos y queremos que se respeten, y no hay más. Por eso nos 
mantenemos firmes en la necesidad de una condena por parte de la institución del 
Parlament.

Y también pedimos en esta propuesta..., pretendemos que se revisen los proto-
colos de actuación de las fuerzas del orden público en los espacios públicos de las 
universidades, a fin de que, en casos en que se produzcan incidentes graves, puedan 
intervenir sin esperar la autorización previa del rector, así como la conveniencia de 
que la UAB fortalezca su compromiso con valores como la libertad, justicia e igual-
dad, entre otros.

No quiero acabar –y ya finalizo– sin alabar y reconocer el arduo trabajo que están 
llevando a cabo los jóvenes de S’Ha Acabat!, que han hecho, que continúan hacien-
do en un entorno tan hostil, porque hay que ser valiente y hay que tener las ideas 
muy claras en esa etapa de la vida para enfrentarse al radicalismo de los intoleran-
tes y al stablishment de una universidad. Y quiero mostrarles desde aquí el apoyo 
de nuestro grupo, por esa defensa tan firme de los valores tan necesarios en una 
universidad y también en la sociedad, como son los valores de igualdad, libertad y 
democracia.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Hi han dues esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar les esmenes 
presentades en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora 
Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, lamentar que no ha estat possible acor-
dar les esmenes amb el grup proposant, amb el Grup de Ciutadans. No ens han 
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acceptat l’esmena que presentàvem el nostre grup de fusionar el punt 1 i el punt 2, 
condemnant qualsevol actitud violenta que afecti els drets i les llibertats de les per-
sones; no ha estat acceptada aquesta esmena. Tampoc ha estat acceptada l’esmena 
al punt número 3.

Pel que fa al punt número 3, dir que el protocol de col·laboració en matèria de se-
guretat entre el Departament d’Interior i la Universitat Autònoma es va signar l’any 
2013, i ja preveu una màxima col·laboració per garantir l’ordre públic i la seguretat 
ciutadana dins del recinte universitari, amb el màxim respecte al dret de l’autono-
mia universitària.

El protocol vigent ja estableix expressament l’autorització prèvia del rector de la 
universitat per a qualsevol actuació que hagin de realitzar els Mossos d’Esquadra 
dins l’exercici de les seves funcions, dins del campus universitari o en altres espais. 
Així mateix, també estableix que el rector o el gerent de la Universitat Autònoma és 
el que ha de requerir la intervenció dels Mossos d’Esquadra en supòsits que puguin 
derivar en desordres públics, danys o usurpació de béns immobles.

I pel que fa al punt número quatre, tampoc no hi estem d’acord, bàsicament 
perquè la Universitat Autònoma ja és una institució de dret públic, amb personali-
tat jurídica i patrimoni propi, i gaudeix i actua sempre amb autonomia. Correspon 
als òrgans de la universitat vetllar pel manteniment i la defensa de l’autonomia i 
també pel compliment de les lleis. I, per defensar les seves activitats, la Universitat 
Autònoma s’inspira sempre en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igual-
tat i solidaritat.

I, abans de finalitzar, pel que fa al col·lectiu S’Ha Acabat!, ha organitzat i ha dut a  
terme amb normalitat diverses activitats al campus universitari de la Universitat 
Autònoma, i el passat 9 d’abril els alumnes que organitzaven la carpa no van patir 
cap agressió física ni robatori de material, malgrat la tensió i enfrontaments verbals 
que hi van haver.

Per tant, des del nostre grup no donarem suport a aquesta proposta de resolució.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula la il·lustre senyora Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Moltes gràcies, president; bona tarda. Bona tarda, diputats. Aquesta proposta de 
resolució de Ciutadans conté, de manera velada –jo crec que és el que més mal fa–, 
la interferència a l’autonomia de la universitat.

Mirin, des de la Il·lustració, que la universitat és una catedral de la llibertat. La 
llibertat de càtedra i la presentació de l’àgora universitària és la garantia de la lli-
bertat que hi ha d’haver a les universitats, i això ja li dic que ve des de la Il·lustració. 
I això normalment es regeix pel principi d’autonomia universitària. Hi ha un docu-
ment a la xarxa que es pot trobar molt fàcilment, que parla de «la autonomía e invio
labilidad de los recintos universitarios»; els convido a que el llegeixin, perquè a la 
primera frase ja diu que el principi d’inviolabilitat dels campus universitaris és uni-
versalment reconegut per les democràcies del món com a part inherent i essencial de 
l’autonomia universitària.

L’autonomia universitària el que fa és que el rector o rectora sigui la màxima 
autoritat en aquest recinte i en aquest campus, i, per tant, és la màxima autoritat la 
que ha de dir si ha d’entrar o no la policia al recinte universitari, que és el que vos-
tès estan demanant en el punt 3 i és al que nosaltres, per descomptat, ens oposem. 
Ens hi oposem, perquè, ho torno a repetir, la universitat ha de ser la catedral de les 
llibertats i no el reforç d’un totalitarisme que vol tornar.

L’autonomia de les universitats, de fet, és sempre reconeguda per les democràcies 
a nivell internacional, i gairebé mai va ser trencada. Només es trenca en els règims 
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totalitaris, com per exemple va passar a la dictadura franquista, quan els cavalls van 
entrar a la Universitat de Barcelona per atonyinar estudiants que es manifestaven per 
la llibertat i per acabar amb la Dictadura. De fet, desgraciadament, aquest episodi, 
que va passar en diferents universitats, però que li he relatat l’episodi de la Universitat 
de Barcelona, va ser un escàndol tant a nivell nacional com a nivell internacional, 
perquè malgrat..., en les dictadures, també es manifesta i es defensa aquest principi 
d’autonomia que han de tenir totes les universitats que es valorin.

I és que només els totalitaris pretenen trencar aquest principi. Acceptar trencar 
el principi d’autonomia universitària seria introduir l’autoritarisme a la universitat 
aprofitant una anècdota. Nosaltres –i que quedi ben clar– condemnem tots i cadascun 
dels actes violents i, per tant, ens manifestem en contra de tots i cadascun dels actes 
violents que hi ha a la universitat. Si hi va haver violència en aquella carpa, en aquell 
acte contra S’Ha Acabat!, ho condemnem i ratifiquem la nostra condemna; també la 
condemna d’aquells que acompanyaven una comitiva, que diria que acompanyaven 
una comitiva del Partit Popular, que van aixecar el braç i van tenir intercanvis vio-
lents i demostracions feixistes a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que vostès, 
no sé per què, no ho contemplen en la seva proposta de resolució. Condemnem tots i 
cadascun dels actes violents, condemnem la intolerància, però no facilitarem mai, i de 
cap manera, que la policia pugui entrar a la universitat per una anècdota.

Defensem i defensarem sempre el principi d’autonomia universitària, perquè és 
el garant de la llibertat, és el garant dels principis democràtics. I, de fet, aquests 
principis democràtics ja es van defensar a les revolucions liberals del segle xix, i 
el principi d’autonomia universitària ja es defensava en aquestes revolucions libe-
rals del segle xix. Vostès, que diuen ser liberals, haurien de conèixer-ho i haurien 
de defensar el principi d’autonomia democràtica, perquè és una de les bases de la 
democràcia.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Madaula. Per posicionar el Grup Parlamentari de Socia-
listes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. En primer lloc, per agrair la dedicatòria de la proposta de reso-
lució. En segon lloc, jo tenia el dubte, no?, si es referien a aquella reunió que hi va ha-
ver i que alguns dels assistents feien la salutació feixista; perquè no tinc clar si s’estan 
referint a aquella reunió o no. I, en tercer lloc, dir-li, com ha demanat, que condemno 
i condemnem, com no pot ser d’una altra manera, el meu grup i jo mateix, de manera 
ferma, sense embats i sense dobles tintes, condemnem que no pogués un grup presen-
tar les seves idees. Qualsevol té dret a plantejar les seves idees a la universitat, natu-
ralment. Be, qualsevol, no. Aquells que són feixistes i intolerants, naturalment que no 
tenen dret a presentar les seves idees ni a la universitat ni enlloc. Com que considero 
que aquesta entitat, S’Ha Acabat!, no són això que acabo de dir, crec que hi tenen dret 
i, per tant, votarem a favor del punt 1 i del 2, i condemno expressament això.

Anem al punt 3. Senyors de Ciutadans, revisar els protocols d’actuació, no; s’hau-
ria de revisar, en primer lloc, la Constitució espanyola. I és curiós que un grup que 
s’autodenomina com a constitucionalista, doncs, no tingui en compte que el princi-
pi d’autonomia universitària està al mateix article 27.10 de la Constitució espanyola. 
Però és que no només es troba a la Constitució espanyola, es troba també a principis 
universals del dret, al dret consuetudinari, a tractats internacionals de tot el món –de 
tot el món.

La inviolabilitat dels edificis universitaris és un aspecte que deriva directament 
de l’autonomia universitària, és un principi universalment reconegut per totes les 
democràcies del món, com a part inherent i essencial de l’autonomia universitària, i 
estableix que qualsevol cos policial ha de demanar autorització prèvia per part de les 
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autoritats universitàries per poder entrar a les seves instal·lacions. I nosaltres creiem 
que així ha de seguir sent. Senyors i senyores de Ciutadans, no hi podem entrar. Per 
molt que no estiguem d’acord amb algunes imatges, no hi podem entrar, no podem 
ficar-nos a que es revisi no sé què i que la policia pugui entrar sense l’acord de la 
mateixa universitat.

I, quant al punt 4, que manifesta la conveniència que la Universitat Autònoma 
refermi els seus compromisos amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, 
no podem tampoc votar-lo a favor, perquè no podem considerar que una universitat 
com la Universitat Autònoma no està ja defensant aquests principis. No els ho vota-
rem en contra, perquè creiem que ho han fet de bona fe, però ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé, bona tarda. El nostre grup condemna qualsevol forma de violència, però amb 
el que no està d’acord o el que no recolzarà són aquells posicionaments en què sem-
pre hi veiem una part, en què s’estigmatitza determinats col·lectius, i sobretot quan 
es vol insistentment, doncs, deteriorar determinades institucions del nostre país; ho 
han volgut fer vostès amb l’escola catalana, ho volen fer també amb la universitat, i, 
per tant, nosaltres, en aquest joc, no hi entrarem.

Nosaltres creiem en l’autonomia universitària, creiem que la policia no ha de ser 
a la universitat. De fet, amb la recuperació de la democràcia, la policia, doncs, va 
estar molts anys sense entrar a la universitat. Va ser l’any 99, amb el senyor Aznar, 
quan van tornar a tenir càrregues a la Universitat Autònoma de Barcelona –i alguns 
ens en recordem molt–; després vam tenir les càrregues de Bolonya –també ens en 
recordem, d’aquelles càrregues–, i, per tant, no creiem que s’hagi de normalitzar 
aquesta situació. I, per tant, no recolzarem en absolut l’opció que vostès defensen, 
de poder situar la policia de forma normalitzada a la universitat. Nosaltres creiem 
que no hi ha de ser.

Jo el que voldria fer també és, doncs, posar en valor, no?, la tasca que estan 
desenvolupant el professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, els seus in-
vestigadors i investigadores, perquè la universitat és un lloc de pensament, és un 
lloc de producció de coneixement, és un lloc de reflexió, i això és el que s’hi fa, a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Aleshores, no desdibuixin, no desvirtuïn la 
bona tasca que fan tots aquests professionals, molts d’ells de forma molt precària i 
amb molt pocs recursos, i el valor que aporten a la nostra societat totes les universi-
tats. Per cert, en el punt 4, vostès parlen de la Universitat Autònoma de Catalunya, 
la universitat es diu Universitat Autònoma de Barcelona. En tot cas, si s’aprova, hau-
rien de corregir-ne el nom.

I per últim, doncs, no podem passar per alt que als fets als quals vostès es refe-
reixen, com ha dit el diputat que m’ha precedit, hi van haver salutacions feixistes. 
Aleshores, em sembla molt gros que, davant d’uns determinats esdeveniments, vos-
tès facin com si no van veure això; ho ha vist tothom. Aleshores, voler amagar una 
part de la realitat dels fets que van passar aquells dies, i aquesta part concretament, 
a mi em sembla particularment preocupant.

Per tant, el nostre grup, doncs, no donarà suport a aquesta resolució. I que no 
se’ns mal interpreti, nosaltres condemnem totes les formes de violència.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. És el torn ara del Subgrup Parlamentari de la CUP -  
Crida Constituent, per un temps de dos minuts i mig. Té la paraula la senyora Maria 
Sirvent.
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Maria Sirvent Escrig

Moltes gràcies, president. Ràpidament, per posicionar-nos amb relació a aquesta 
proposta de resolució. Nosaltres defensem el dret a la protesta, el dret de les estu-
diants de lluitar contra qualsevol actitud o qualsevol defensa de postulats que són 
propis de l’extrema dreta, i, per tant, nosaltres defensem que la Universitat Autònoma 
ha de ser un espai de reflexió, de debat i en el que hi hagi estudiants organitzades, 
com hi ha hagut sempre. De fet, bé, ho comentava el meu company, parlava de les 
lluites contra el Pla Bolonya, també va ser molt activa la Universitat Autònoma con-
tra la guerra de l’Iraq, i la presència dels cossos i les forces policials a la universitat 
havia estat pràcticament anecdòtica; però, a poc a poc, cada vegada hi ha més pre-
sència de les forces policials a la universitat.

I, per tant, nosaltres creiem que la solució no ha de passar, en cap cas, per aquí, 
i que a la universitat ha de poder-hi existir un espai per exercir el dret a la protesta. 
I, de totes maneres, nosaltres ens alegrem que hi hagi estudiants que estan organit-
zades, estudiants que defensen la universitat pública i que a més a més alcen la veu 
davant de l’augment absolutament sistemàtic i cada vegada més consolidat de les 
taxes universitàries.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor, majoritàriament, d’aquesta 
proposta de resolució. Si la universitat al final és l’espai de llibertat, de discussió, 
jo diria fins i tot que d’aprenentatge ètic, el fet de que hi hagi una plataforma d’es-
tudiants que ha vist amenaçat l’exercici dels drets fonamentals propis, que així vin-
gui reconegut amb una sentència que li dona empara, que és del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que és del mes de maig passat, i que dibuixa una realitat 
que tots hem pogut veure amb imatges, amb intervencions, amb actituds de res-
pecte de la inacció per part del Rectorat de la Universitat Autònoma respecte a 
aquesta violació de drets fonamentals, no podem dir que la universitat és un espai 
de llibertat, d’expressió democràtica, on la normalitat regeix el dia a dia de l’acti-
vitat d’aquesta plataforma, perquè això seria falsejar la realitat; realitat reconeguda 
amb una sentència, ho repeteixo, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
d’aquest passat mes de maig.

Dit això, nosaltres donarem ple recolzament a que totes les plataformes estudian-
tils puguin desenvolupar les seves tasques habituals amb llibertat, sense coacció, 
amenaça per part de cap grup, sigui estudiantil o no sigui estudiantil, i que tingui 
l’empara deguda dins de l’àmbit universitari.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Miren, no aceptaremos las enmiendas presentadas –la pri-
mera de ellas, que se refiere a los puntos 1 y 2–, porque ustedes dicen que condenan 
cualquier actitud violenta que afecte a los derechos y libertades. Les hemos pro-
puesto que hagan el añadido, la transacción de llegar al acuerdo de añadir lo que 
nosotros habíamos planteado también, condena expresa de esos hechos en esos días, 
y ustedes no han querido. Y lo que estamos diciendo es que, si aceptamos esta en-
mienda de ustedes, estamos blanqueándolo una vez más. Porque lo que es necesario 
es una condena expresa –es una condena expresa de estos actos– y que la rectoría 
de la universidad no mire hacia otro lado, sino que mire de frente el problema, lo 
ataje e identifique a quiénes atacan, tomando las decisiones oportunas para que es-
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tos hechos no vuelvan a producirse. Y, si es necesario, que se abran los expedientes 
sancionadores oportunos. Es muy fácil.

Usted, señora Madaula, señala que esto es una anécdota. No es una anécdota, 
son hechos que se suceden de forma continuada y ustedes quieren obviarlo. No: 
existe. Y como existe, hay que atajarlo. Porque, si no, estamos disminuyendo lo que 
es la libertad y la igualdad de todos.

Es muy fácil, miren: se vota sí o se vota no, y quién quiera, que vote abstención tam-
bién, evidentemente, con la tibieza que les caracteriza al PSC para no molestar a los par-
tidos independentistas, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes se amparan en la 
autonomía universitaria, una autonomía de universidad, pero es que, escuchen, por su-
puesto que estamos de acuerdo con la autonomía universitaria, que es un derecho consti-
tucional. ¿Pero qué significa la autonomía universitaria? ¿Tiene sus límites o no tiene sus 
límites? Tiene los límites, porque deben decidir sobre la organización, sobre el programa 
de estudios, sobre los estatutos, sobre todo esto; lo que no puede ser, fíjense, que es muy 
diferente, lo que no se puede hacer es que se convierta la autonomía universitaria en un 
instrumento de impunidad para que dentro del recinto de la universidad se estén produ-
ciendo delitos.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies.
Doncs sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor? (Veus de fons.) Perdó. Hi han votacions separades, entenc?

Carles Castillo Rosique

Sí. Sí, sí, sí.

El president

Doncs aviam.

Carles Castillo Rosique

1 i 2 es podrien votar junts, i 3 i 4, separats.

El president

Molt bé.
Doncs votem, primer, els punts 1 i 2.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent.

No hi han abstencions.
Per tant, queden rebutjats els punts 1 i 2.
Sotmetem ara a votació els punts 3 i 4.
Vots a favor?
Hi han 7 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans i Subgrup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 14 vots en contra del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Per tant, queden rebutjats els punts 3 i 4 i tota la proposta de resolució.
Tot seguit, doncs, substanciarem el punt 1 de l’ordre del dia, que és la comparei-

xença del director general. Surto un moment a rebre’l i tot seguit continuem.



DSPC-C 312
17 de juliol de 2019

Sessió 14 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 sis minuts.

El president

Doncs bé, continuem, ara sí, amb el punt número 1 de l’ordre del dia, que és la 
compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per 
informar sobre el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc de pisos del bar-
ri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019; sol·licitada, la compareixença, 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Compareixença del director general de la Policia per a informar sobre 
el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc de pisos al barri del 
Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019

357-00379/12

Donem la benvinguda, doncs, al director general de la Policia, el senyor Andreu 
Joan Martínez i Hernández. I sense més dilació, per un temps de trenta minuts, fa 
la seva primera intervenció.

Té la paraula el director general de la Policia, el senyor Andreu Joan Martínez.

El director general de la Policia (Andreu Joan Martínez i Hernández)

Bé; moltes gràcies, president. Diputats, diputades, bona tarda a tothom. Doncs 
bé, l’objectiu de la meva presència aquí, avui, no és altre que explicar-los de manera 
descriptiva els fets que van passar els dies 13 i 15 de gener del 2019, arran de diver-
sos requeriments policials que es van rebre per atendre diferents tipus d’incidents en 
la finca ubicada al Poble-sec, al carrer Piquer 56, cantonada amb Fontrodona.

Podem compartir amb vostès que, des de fa anys, la gestió de l’habitatge és una 
qüestió de complex abordatge públic des de les diferents administracions que hi 
intervenen, i sobretot a la ciutat de Barcelona. Com saben, perquè ha estat objec-
te també de debats en seu parlamentària, al voltant de l’accés a un habitatge hi ha 
moltes situacions de conflictivitat associades, o bé de persones i famílies en situa-
ció, doncs, de vulnerabilitat. Segur que tots i totes estem d’acord en que per resoldre 
aquesta problemàtica ens cal un abordatge, des del nostre punt de vista, transversal 
i sistèmic, i, per tant, amb implicacions de totes les administracions que tenen com-
petències en matèria d’habitatge. No obstant, i en la meva condició de director ge-
neral de la Policia, tampoc podem obviar que la problemàtica associada a l’ocupació 
d’immobles té una especial afectació a la seguretat pública de qualsevol municipi, i 
que, sovint, en aquests fenòmens es demana la intervenció policial.

Estic convençut que aquesta compareixença i l’exposició que els faré dels fets és 
un exercici de transparència i de normalitat organitzativa per a nosaltres, com tam-
bé ho és escoltar les aportacions que vostès, els diputats i diputades, tinguin a bé 
realitzar al respecte. Estic obert, i la Direcció General de la Policia així ho ha estat 
sempre, al diàleg, a escoltar les seves aportacions, els seus comentaris, els seus sug-
geriments, i, des d’aquest punt de vista, aconseguir l’objectiu compartit per tots els 
presents, que no tinc cap dubte que és assolir i tenir una policia millor, que serveixi 
millor els interessos de la ciutadania i que estigui al servei de tothom.

Dit això, permetin-me que, en primer cas, faci una aproximació a la situació de 
la finca i, per tant, de quin és l’àmbit i l’espai del qual parlarem en aquests minuts.

L’edifici és un edifici d’habitatges, de tretze habitatges, dos d’aquests habitatges 
són particulars –per tant, de titularitat d’una persona física–, i la resta és propietat 
d’un grup inversor, d’una persona jurídica.

A principis de gener, que són els moments i els dies en els quals es produeixen 
els fets que a vostès els interessen i pels quals soc aquí avui, onze dels tretze habi-
tatges estaven en període i en procés de rehabilitació.
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Em permetran que durant tota l’exposició no els especifiqui quins són els habitat-
ges en concret, precisament per preservar l’anonimat de persones que hi resideixen 
actualment.

La descripció i el relat dels fets que faré a continuació vull remarcar també que 
s’ajusta fidelment a les diligències de les minutes policials. Per tant, tota la informa-
ció que els traslladaré és informació que consta en les diligències policials; diligèn-
cies policials que, per altra banda, estan judicialitzades –per tant, es troben en poder 
i en instrucció del jutjat d’instrucció corresponent, que encara està, doncs, fent la 
corresponent instrucció–, i, per descomptat, també respon –i en som perfectament 
conscients–, la nostra compareixença i la meva compareixença, a imatges i vídeos 
que han estat públics i que consten a les xarxes, tant aquells dies, com segurament 
avui en dia encara els podríem trobar.

Anem pels fets: 13 de gener –13 de gener, diumenge–, al voltant de les 13.30, dos 
quarts de dues, i com a conseqüència d’una trucada al 112, dues patrulles del Cos de 
Mossos van ser requerides pel representant dels onze habitatges. Aquest senyor ma-
nifesta que havien saltat les alarmes d’alguns dels pisos que estaven sent rehabilitats 
i ell mateix havia comprovat que sis pisos havien estat ocupats després de violentar 
els panys. Insisteixo que tot el que els aniré relatant a petició de vostès consta en les 
minutes judicials i, per tant, són recull d’allò que les persones manifesten; serà el 
jutjat d’instrucció que decidirà, com no pot ser d’una altra manera, la veracitat o no 
i la contradicció d’interessos entre les parts.

Què van comprovar els agents? Doncs el diumenge, dos pisos..., en un d’ells, es 
van identificar tres persones, que havien manifestat que havien pagat una quantitat 
de diners a uns homes per accedir al pis, però que no podien aportar cap documen-
tació que acredités aquesta transacció –un pis. En un altre pis, es va identificar una 
altra persona, que va manifestar que havia accedit al pis amb l’objectiu de residir-hi 
il·legalment –segon pis. Això és el que manifesten. A la resta de pisos, tal com ma-
nifesta el requeridor a partir de la trucada del 112, no és possible identificar els seus 
ocupants perquè no ens obren la porta o perquè no hi havia ningú allà quan la pa-
trulla intervé.

A partir d’aquí, s’acaba l’actuació, s’identifiquen aquestes persones que esta-
ven en aquests dos pisos que els refereixo, i manifesta també, el representant de 
la propietat als agents actuants, que l’ocupació dels pisos podria comportar un risc 
objectiu per a la seguretat del mateix edifici, de les persones, que havia detectat ma-
nipulacions i defraudacions de fluid elèctric i aigua, que no podia valorar l’abast real 
de les conseqüències perquè els operaris no podien accedir als pisos, que hi havia 
fuites d’aigua en dos pisos i en un altre la llum molt possiblement estava punxada i 
desconeixia si s’havia manipulat la instal·lació del gas.

Per tant, aquestes són les manifestacions que recullen les patrulles, que estan en 
diligències policials i que s’envien al jutjat. I aquí s’acaba la intervenció. Truquen 
al 112, hi anem, constatem els fets, identifiquem les persones de dos pisos i s’acaba 
l’incident.

Més tard, cap a les 16.30 –per tant, dos quarts de cinc del mateix dia–, de nou es 
truca al 112, i la sala comissiona unes patrulles perquè el representant de la propie-
tat truca al 112 per informar que havia estat objecte d’una agressió per part de les 
persones que ocupaven un dels pisos. Aquesta és la trucada. Rebem una trucada al 
112, un ciutadà diu que ha estat agredit i nosaltres hi anem.

Què comproven els agents quan arriben..., a les 16.30, la trucada? Doncs que els 
ocupants havien col·locat elements d’obra per bloquejar l’accés a la porteria de la 
finca; per tant, el Cos de Mossos d’Esquadra arriba allà i no pot entrar, fins que els 
operaris aconsegueixen retirar els elements d’accés a la porteria i el Cos de Mossos 
d’Esquadra hi accedeix. Ens informa, com havia manifestat al 112 la trucada, que 
els ocupants l’havien agredit a la cara. Els agents informen al representant de la pro-
pietat quin era el procediment a seguir per denunciar tant l’agressió com l’ocupació 
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dels pisos –és la nostra obligació, això és el que fem–, i s’acaba aquest incident de 
les 16.30. Truquen al 112; hi anem.

Al cap de deu minuts, per tant, dues patrulles més són comissionades també per 
la sala per una nova trucada del 112, atès que havia saltat l’alarma d’un dels pisos 
que no era cap dels dos pisos que jo els he relatat abans; d’un tercer pis, d’aquests 
onze que els he dit abans, salta l’alarma i la sala hi envia patrulla. Els agents fan la 
comprovació dels danys de la porta i identifiquen dues persones que havien accedit 
al pis. Els agents els informen que quedarien denunciats per un delicte d’ocupació i 
danys, i les persones van decidir abandonar voluntàriament el pis. 

Salta l’alarma; 112; hi va Mossos; identifiquem persones; persones marxen. 
L’actuació del dia 13 és una actuació que coincideix plenament amb el protocol del 
Cos de Mossos d’Esquadra al respecte i, per tant, aquí s’acaben els incidents de diu-
menge.

Quinze de gener –15 de gener, dimarts, eh?; per tant, ha passat un dia laborable. 
Dimarts, uns ciutadans –no la propietat, uns ciutadans– truquen al 112 per informar 
que un grup de persones estaven fent fora les persones que havien presumptament 
ocupat els pisos el dia 13 de gener. I també es rep una trucada, aquesta sí del repre-
sentant de la propietat, per alertar que el vigilant estava retingut a l’interior de la 
finca. Això és el que ens manifesten tant la ciutadania com el representant de l’em-
presa. De nou, comissionem una patrulla i enviem dues patrulles a l’incident.

Què constaten els incidents quan arriben dimarts? Doncs constaten que s’estava 
duent a terme una mediació transaccional amb els ocupants dels diversos pisos, amb 
l’objectiu de que abandonessin voluntàriament els habitatges. Sé que ho tenen ben 
present, però els hi torno a insistir: recull de les minutes policials, diligències poli-
cials, i això és el que està a disposició del jutjat.

Marxen. La majoria d’ocupants van marxar, excepte els de dos pisos, que ens van 
manifestar que només marxarien si parlaven amb la Policia; això consta en les dili-
gències. En un d’aquests pisos, hi havia dues persones que inicialment es van negar 
a identificar-se i a marxar del pis. Un dels homes, finalment, va accedir a acompa-
nyar els agents al vehicle policial per tal d’identificar-se. Aquest senyor no va tornar 
a accedir a la finca, perquè els representants de la propietat no el van deixar entrar. 
L’altre home del pis presumptament va acabar negociant econòmicament amb els 
responsables, però el que sí que sabem és que va marxar voluntàriament del pis.

L’altre pis que els comentava. Una altra patrulla va al segon pis, que és l’últim 
habitatge ocupat de dimarts i allà ens trobem tres homes. Obre un senyor que ma-
nifesta que ell i els seus dos amics feia dies que vivien en aquell pis i que no mar-
xarien sense contraprestació econòmica. Dos dels homes, dels tres que hi havien 
a dins, surten al replà de l’escala per explicar la seva versió. Sé, perquè així m’ho 
ha comentat –si em permet el president...–, que després tindrem l’ocasió, doncs, de 
veure les gravacions i el vídeo que es van fer públics en aquell moment a través dels 
mitjans públics de comunicació, i aquest moment és el que coincideix bàsicament 
amb l’inici del vídeo que vostès veuran després; aquest moment en el que dos dels 
homes surten al replà de l’escala per explicar la seva versió i la del tercer home, que 
és el que s’havia quedat a dins, d’acord?

Finalment, aquest senyor també va acabar sortint al replà de l’escala. La conver-
sa va anar pujant de to –i aquest és el relat, hi insisteixo, de les minutes i de les di-
ligències policials–, i els tres homes van començar a empènyer els agents actuants. 
Dos d’aquests homes, finalment, van decidir voluntàriament abandonar l’habitatge i 
sortir de la finca. Hi queda un tercer home.

El tercer home, lluny de tranquil·litzar-se..., i aquí, si m’ho permeten, els traslla-
daré literalment el que diu la minuta policial, preservant la identitat de la persona: 
«El senyor ics es va abalançar contra la patrulla; va acabar emmanillat tant per la 
seva seguretat com per la dels agents actuants. Finalment, va quedar detingut per 
una agressió, un atemptat a agents de l’autoritat.»
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Al cap d’una estona, els dos homes que estaven al pis i que havien marxat volun-
tàriament, queden detinguts per lesions i atemptats als agents de l’autoritat perquè 
van agredir una de les patrulles actuants a l’exterior de la finca.

Si se’n recorden, amb posterioritat..., això no es veu en el vídeo que vostès veu-
ran, però no es pot entendre –i això ho hem dit sempre– cap actuació policial sense 
entendre i veure tota l’actuació. En aquest cas, les persones concentrades fora impe-
dien la sortida dels agents, donaven cops a la porta, van fer llançaments d’objectes 
contra la línia policial, i, després d’un avís, els agents van avisar els efectius d’ordre 
públic perquè els donessin seguretat en l’actuació. I, finalment, quan arriben efectius 
d’ordre públic, van donar ordres, de manera clara, d’abandonar el lloc, de facilitar 
la sortida dels agents policials. Es va haver de dispersar, acompanyant-los amb les 
mans, i fer ús de la defensa reglamentària per mantenir la distància de seguretat amb 
els agents policials.

Atesa aquesta situació a l’exterior, els efectius d’ordre públic van detenir un dels 
concentrats per atemptat a agents de l’autoritat. Aquesta persona va agredir els agents 
en el moment en què intentaven retirar-lo de la porta d’accés a l’edifici per poder fa-
cilitar la sortida als agents policials que es trobaven a l’interior de la finca.

Finalment, segons consta també en la minuta judicial, hi insisteixo, i també es 
troba en les diligències judicials del corresponent jutjat d’instrucció, volia compartir 
amb vostès i fer extensiu, doncs, que aquesta actuació..., durant tota aquesta actua-
ció, va estar present un representant de l’Ajuntament de Barcelona per conèixer els 
fets de primera mà, la qual va poder escoltar –i així consta a la minuta policial; no 
els hi diu el director general de la Policia, és el que consta en l’atestat– com alguns 
dels ocupants exigien quantitats de diners per marxar dels pisos.

En síntesi, eh?, des del punt de vista de l’actuació policial i el resum de les con-
seqüències, es van produir quatre detencions, totes elles per atemptats a agents de 
l’autoritat i també de lesions. Totes les actuacions policials, des del dia 13 de gener..., 
insisteixo que l’activitat policial s’ha d’entendre en tots aquests dies, en aquests dos 
dies: el 13 de gener i el 15 de gener. Es produeixen aquestes detencions, i totes són 
a requeriments de trucades que ens fa o bé la ciutadania o bé els representants de la 
propietat, que requereixen la presència policial davant d’incidents. I això és el que 
fem: cada vegada que es truca al 112, el Cos de Mossos d’Esquadra hi va.

Finalment..., i compartir també amb vostès, doncs, que en aquest exercici de trans-
parència i de retre comptes que caracteritza l’organització que tinc l’honor de dirigir 
–i els agraeixo també la contribució a aquest exercici de normalitat democràtica que 
vostès fan i que vostès em donen l’oportunitat de fer–, també informar-los que hem 
incoat un expedient, una informació reservada dins del Cos de Mossos d’Esquadra, 
com és normal en el Cos de Mossos d’Esquadra, com és habitual. I com vostès veu-
ran en l’informe que van aprovar i que properament els presentarem en els propers 
dies, de l’activitat i dels expedients disciplinaris i les informacions reservades que es 
duen a terme des de la DAI –des de la Divisió d’Afers Interns–, hem incoat aquesta 
informació reservada per aclarir les circumstàncies en què la difusió, des del nostre 
punt de vista –i és la nostra obligació fer-ho–..., per esclarir, eh?, les circumstàncies 
en què la difusió d’unes imatges mostren com un treballador contractat per la pro-
pietat –presumptament, eh?, contractat per la propietat– parla amb un detingut que 
està assegut i emmanillat a l’entrada de la finca, i que en aquell moment estava sota 
custòdia policial.

Per tant, actuem, revisem la nostra actuació, obrim una informació reservada, 
hi anem quan la ciutadania ens requereix. I acabar de completar, doncs, aquesta 
informació amb allò que no ens cansarem..., i ho afirmarem les vegades que faci 
falta i a qualsevol requeriment que vostès i tothom ens vulgui fer: la Policia de la 
Generalitat, pel que fa a les ocupacions d’immobles, actua com a policial judicial. 
Per tant, quan som requerits per l’autoritat competent, l’autoritat judicial, hi anem, 
acompanyem i preservem, en tot cas, l’equilibri de tots els drets, tant els de la pro-
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pietat, en exercici dels seus drets i, per tant, en compliment de les funcions de po-
licia judicial, com òbviament, doncs, intentar preservar al màxim possible els drets 
també de la ciutadania i el respecte absolut a les lleis.

A partir d’aquí, si em permeten, acabo la meva primera intervenció i em sotmeto, 
doncs, amb gust a les seves preguntes i consideracions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Martínez. A continuació, és el torn dels grups parlamen-
taris. Conforme a l’article 59 del Reglament, li correspon intervenir en primer lloc 
al grup proposant, en aquest cas és el Grup de Catalunya en Comú Podem. Per tant, 
té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés, per un temps màxim de deu minuts.

Marc Parés Franzi

Molt bé; moltes gràcies, president. Bona tarda, senyor Martínez, i gràcies per 
comparèixer. En primer lloc, jo el que voldria dir és: celebrar que finalment puguem 
visionar el vídeo i lamentar que alguns grups de la cambra, doncs, s’hagin oposat a 
la projecció d’un vídeo, que és una qüestió d’absoluta transparència i una qüestió de 
democràcia –un vídeo, a més, de TV3–; per tant, no acabem d’entendre que s’hagi 
volgut obstaculitzar per part d’alguns grups d’aquesta cambra. Per tant, quan parlem 
de democràcia també parlem d’això.

Senyor Martínez, deixi’m que li faci algunes observacions. La primera és que em 
sobta que vostè no ha mencionat en la seva intervenció l’empresa Desokupa. Per tant, 
jo li pregunto: sap què és Desokupa? Sap què fa, Desokupa? Quina opinió li mereix? 
Entén que és una empresa que s’ha de perseguir o no? És una empresa que ha d’ac-
tuar lliurement i que, per tant, no és objecte de la Policia de Catalunya la investigació 
i la intervenció sobre les actuacions de Desokupa? Perquè, clar, vostè ha parlat de 
que quan una patrulla dels Mossos va anar a l’immoble, doncs, hi havia un vigilant 
de la propietat, que estaven realitzant una mediació transaccional, que els ocupants 
exigien quantitats de diners per marxar dels pisos, que els representants de la propie-
tat no van deixar entrar persones dels habitatges que havien sortit... 

Bé, jo, si ho vol, li explico què és Desokupa. Desokupa és una empresa mafiosa 
que extorsiona, que ofereix diners a les persones que han ocupat habitatges per fer-
los fora, que impedeix, amb amenaça i de forma violenta, que quan han sortit tornin 
a entrar, que practica una pràctica, no?, que és el control d’accés a les propietats..., i 
això que vostè ha dit «un vigilant», doncs bé, això és una tècnica que ells utilitzen, 
que és la tècnica del control d’accés. També, si ho vol, li dic qui és la persona a qui 
vostè ha fet referència, es diu Daniel Esteve, que és l’home fort d’aquesta empresa 
extorsionadora que és Desokupa. I aquesta persona, que en els vídeos, en una part 
dels vídeos que després es visionaran..., però li reprodueixo algunes de les coses que 
diu aquesta persona sobre el Cos de Mossos d’Esquadra. Diu: «Los Mossos han in-
tentado bajar por la escalera para identificar a estos señores y, como eran un número 
pequeño, nosotros les hemos ayudado.» Per tant, és Desokupa una empresa que el 
que fa és ajudar la Policia de Catalunya, els Mossos d’Esquadra?

També diu: «Los Mossos, a los cuales felicito, Unidad de Seguridad Ciudadana 
y Unidad de la Brimo, ole vuestros huevos, porque lo habéis desbordado, hoy.» Bé, 
a mi el que em sembla és que clarament hi ha una sintonia entre aquesta empresa i 
el Cos de la Policia dels Mossos d’Esquadra i això és el que a nosaltres ens preocu-
pa enormement. Perquè, clar, vostè ha parlat de la necessitat de millorar la policia; 
nosaltres el que volem és una policia democràtica; nosaltres el que no volem és que 
es privatitzi la seguretat. Perquè, és clar, senyor Martínez, vostès tenen el monopoli 
de la violència, efectivament, però el que no tenen és el monopoli de la informació 
i de la veritat, i aleshores deixi’m que li discuteixi algunes de les afirmacions del 
relat que vostè ens ha explicat avui aquí.
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Què és el que nosaltres entenem? Li oferiré un altre relat, una altra visió, sense 
discutir o posar en dubte la seva; però entengui que hi han altres visions. I el vídeo 
que veurem després jo crec que ho certifica bastant encertadament, no?

Primer, com vostè ha especificat, dos dies abans..., ja sabien vostès, no?, que dos 
dies abans dels fets del dia 15, hi havien persones en aquest habitatge; per tant, feia 
més de dos dies que hi eren i, per tant, segons els seus protocols, no se’ls havia de 
fer fora dels llocs dels seus domicilis. Això pel que fa al dia 13.

El dia 15, al voltant de les onze del matí, tres empleats de Desokupa es planten 
a la porta de la finca i fan aquesta tàctica que ells anomenen del control d’accés, 
que vostè ha dit «vigilància». Per tant, escolti, jo soc llogater. Ara el propietari de la 
meva finca em posarà un vigilant a la porta per si jo puc entrar al meu lloguer? Per 
tant, aquestes pràctiques no són normals. Per tant, amb l’objectiu d’intentar impedir 
que ningú entri i pressionar a qui és a dins d’aquesta finca.

Efectivament, com vostè ha relatat, no?, doncs, a petició dels ocupants de l’edifi-
ci, s’hi persona la patrulla de Mossos d’Esquadra el dia 15 al matí, i al cap de poca 
estona aquesta patrulla marxa. A continuació, un grup d’homes vestits de negre i 
amb guants accedeixen a la finca i això provoca que un grup de veïns i veïnes del 
Poble-sec, d’activistes, es concentrin davant del bloc i es mobilitzin per impedir el 
desallotjament extrajudicial que es volia produir.

Què van fer els Mossos, no? Entre altres coses sabem, doncs, que els Mossos 
van carregar contra els manifestants que estaven a fora, d’acord? Però lo greu de la 
situació..., que això ja és greu, perquè és que això és reiterat, perquè això ha passat 
en més ocasions. El passat mes d’abril, al bloc de Gayarre, de Sants, tornem a veu-
re com els Mossos carreguen contra les persones, que el que intenten és impedir un 
desallotjament extrajudicial, i es posen al costat de Desokupa. Per tant, els Mossos 
van actuar d’aquesta manera.

Però en el vídeo que després visionarem, un vídeo de la televisió pública cata-
lana, de TV3, es veu claríssimament –i després ho veurem– com els Mossos d’Es-
quadra entren, o faciliten l’accés, no?, o entren per la força, sense mostrar cap ordre 
judicial, en un d’aquests habitatges al bloc del Poble-sec, i a continuació, treballa-
dors de l’empresa Desokupa, especialistes en desallotjaments amb mètodes que nos-
altres considerem fora de la legalitat i completament fora de qualsevol ètica, doncs 
accedeixen al pis i treuen per la força els seus ocupants. Per tant, quin és el resultat 
de l’operació? És a dir, vostè diu: «No, quan ens criden, els Mossos hi anem.» Molt 
bé. Però quin és el resultat de l’operació? El resultat és que es fa fora aquestes per-
sones que estaven en aquests habitatges; per tant, acaben fora per mètodes totalment 
discutibles.

Per tant, això és el que passa. Però és que no només passa això, és a dir, passen 
dos coses, no? La primera que li he relatat ara; és a dir, que els Mossos faciliten que 
Desokupa faci fora les famílies, aquestes i altres, perquè també hi havien famílies 
amb infants en aquest cas. I l’altra cosa que passa, que té veure amb el que li he re-
latat abans, és que Desokupa col·labora amb els Mossos per facilitar les detencions 
que es produeixen aquell dia, concretament quatre detencions, una d’un activista i 
tres de persones que estaven en aquests habitatges; per tant, Desokupa col·labora 
amb els Mossos i els Mossos col·laboren amb Desokupa, i això és el que, del vídeo 
que veurem després, jo crec que és bastant una evidència. Per tant, no vulgui negar 
les evidències.

Nosaltres el que voldríem és que la Policia de Catalunya, davant d’aquests fets, 
actués i emprengués accions. Perquè, escolti, els Mossos no van fer de mediadors, 
sinó que el que van fer va ser anar a protegir a Desokupa. I, per tant, el que creiem 
és que vostè hauria de liderar una actuació. Una actuació que també se li recrimina 
des del Parlament; és a dir, els diputats i diputades no només venim aquí, com ha dit 
vostè, no?, doncs, a fer comentaris, sinó que també aprovem resolucions parlamen-
tàries. I hi ha una resolució de l’any 2016 on ja se’ls insta, s’insta el Govern de la 
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Generalitat a prendre mesures en el cas de Desokupa. I vam aprovar també, la set-
mana passada, «continuar efectuant gestions necessàries per assegurar les accions 
dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen serveis de desallotjament extra-
judicial». Per tant, el que li demanem des del Parlament, amb resolucions aprovades, 
és que prenguin mesures, que actuïn.

En definitiva, miri, senyor Martínez, jo el que li demanaria, eh?, i en el torn de 
rèplica, doncs, a part d’aclarir algunes de les qüestions que li he esmentat..., però 
quatre coses concretes que el nostre grup li demanaria.

Primera. Ja ha dit vostè que han obert un expedient d’informació reservada i, per 
tant, el que volem saber també és si aquest expedient..., a qui afecta. Perquè també 
es deriva del visionat, doncs, una certa connivència, no?, amb agents dels Mossos, 
parlant a l’orella a persones de Desokupa, amb rialles, amb una certa afinitat. Per 
tant, aquesta informació reservada esperem que sigui sobre els agents que van facili-
tar que Desokupa entrés en aquest habitatge concret, però també sobre els comanda-
ments que van facilitar aquesta actuació. Per tant, primer, que s’obri una investigació 
a agents i comandaments.

Segon. Que s’investigui Desokupa; és a dir, que vostès siguin proactius en inves-
tigar l’actuació d’aquesta empresa mafiosa.

Tercer. Que emeti una instrucció, si no ho ha fet, per com ha d’actuar el Cos de 
Mossos d’Esquadra en aquests casos, perquè reiteradament veiem com, en lloc de pro-
tegir les famílies vulnerables, les persones vulnerables, vostès el que fan és posar-se 
al costat d’empreses que faciliten el desallotjament extrajudicial. Per tant, si us plau, 
emeti una instrucció per clarificar i per manar com ha d’actuar el Cos de Mossos d’Es-
quadra de forma democràtica en aquests casos.

I acabo. I l’última qüestió que li demanem, com a responsable del Cos de Mossos 
d’Esquadra i després del vídeo que visionarem en una de les properes interven-
cions..., jo el que esperava avui i el que encara té opció de fer és que demani discul-
pes; que demani disculpes per l’actuació que van fer els Mossos d’Esquadra aquells 
dies. Crec que la ciutadania de Catalunya es mereix una disculpa per com va actuar 
la seva policia –i ho veurem després en el vídeo– en aquells fets. 

Per tant, el que li demanem és això: que corregeixi, que prengui mesures, que 
rectifiqui. I, escolti’m, no passa re, una policia democràtica ha de saber rectificar i 
els seus dirigents han de saber demanar disculpes a la ciutadania quan actuen en 
connivència amb empreses mafioses, com ho és Desokupa. Res més.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair al director general aquesta com-
pareixença i les explicacions que ens ha donat. Però també ens han sorprès algunes 
constatacions de les que ha fet. Vagi com a prèvia i vagi per endavant que s’està par-
lant molt d’un vídeo que aquest diputat i aquest grup parlamentari no han vist encara; 
un vídeo, que hi ha dos grups que n’estan parlant, i ens hagués agradat també poder 
intervenir havent fet la visualització d’aquest vídeo. Però vostè, en un moment donat, 
ha constatat que coneix el vídeo. A mi el que no em quadra és que es proposa un 
vídeo i que vostè constati que ja l’ha vist. O els ha vist tots, o en té un coneixement 
explícit... Quan l’ha pogut veure aquest vídeo? Ens agradaria saber-ho, no?

També ens sorprèn..., ha parlat de que s’estava portant a terme, dintre de la inter-
venció, un «acord transaccional», ha dit, ha utilitzat aquesta frase. Em pot explicar, 
entre el Departament d’Interior, Cos de Mossos... (Veus de fons.) No, no, entre el 
Departament d’Interior, que controla el Cos de Mossos d’Esquadra..., aquella inter-
venció del Cos de Mossos d’Esquadra quina transacció estava fent amb l’empresa 
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Desokupa? M’està dient que estaven negociant? Voldríem saber amb quines bases 
de negociació i de què es parlava explícitament, si s’estava «transaccionant», tal com 
ha utilitzat vostè qualsevol terme. Ens sorprèn, eh?, que Mossos d’Esquadra –i vagi 
per endavant– transaccioni o negociï en una intervenció de les característiques que 
estem explicant en aquesta comissió, en aquest moment i avui.

Han investigat l’empresa Desokupa? Li voldria fer una pregunta molt concreta: 
han tingut converses o reunions amb membres de l’empresa Desokupa des del Cos 
de Mossos d’Esquadra o des d’algun membre del Departament d’Interior?

Tenen constància de quina era la finalitat de l’activitat com a empresa i activitat 
econòmica..., dintre de la investigació, quina és la finalitat de l’activitat econòmica, 
com a activitat real que entenem que declara ingressos i paga impostos? A què es de-
dica? Com està donada d’alta en l’epígraf, que ho desconeixem, però ho volem veure 
i saber també? Dintre de la investigació, quina finalitat té aquesta empresa?

Miri, al proposant, Catalunya en Comú Podem, només li demanaria..., ja sé que 
no el puc interpel·lar perquè estem en una compareixença, però m’ha semblat ago-
sarat en les constatacions, i jo crec que la prudència i la cautela, quan estem en un 
procés d’investigació, també és bo. Constatar i posar adjectius a segons què..., jo 
crec que hem de ser curosos, hem de tenir prudència i cautela, i si vostè té totes 
aquestes proves que vostè constatava, no?, adjectivant l’empresa, jo el que li dema-
naria és que sortís corrent al jutjat i fes una denúncia motu proprio, vull dir, perquè 
si les té, denunciï-ho.

També voldríem, com li deia abans, saber..., tenim constància de contactes, com 
vostè ha dit aquí, que l’empresa Desokupa fa amb particulars o amb ocupadors, di-
guem-ho així?

Vostè també ha dit que Mossos d’Esquadra, la policia autonòmica de la nostra 
comunitat autònoma, sempre està al cantó de la ciutadania i al cantó d’on ha d’estar 
quan hi ha un problema d’inseguretat, de seguretat, etcètera. El que ens agradaria 
saber és quina és la prevenció que fem. Aquest grup parlamentari que jo represen-
to, en comissió i en ple, hem portat diferents propostes; inclús en recordo una que 
per títol portava «Pisos ocupats on es porten a terme il·lícits en el seu interior». Si ja 
hi ha pinzellades que ens apunten que aquest problema ja existia des de fa mesos; 
si ja hi ha pinzellades i advertències i realitats que ens avisen que aquest problema 
ve de fa mesos; no només l’actuació puntual del Cos de Mossos d’Esquadra, sinó 
que m’agradaria que ens expliqués quina és la dinàmica del cos d’investigació que 
han portat, quina ha sigut aquesta operativa, com ho han estat investigant i de quina 
manera podem enriquir també, amb les seves aportacions, tot allò que han portat a 
terme, han investigat. Si, segons vostè, sempre estan al cantó de solucionar els pro-
blemes i els delictes, què menys que la investigació, també, ens pot aportar dades 
de prevenció i ens permet fer prevenció. També ho recordem, eh?, quan teníem els 
problemes al Raval i alguns demanaven..., bé, quan vàrem veure actuacions, vàrem 
veure solucions.

També voldríem saber, de tot aquest coneixement que tenim, quina és la dinàmi-
ca no només que han portat fins a dia d’avui, sinó la que continuaran demà, també, 
des del Cos de Mossos d’Esquadra, per erradicar aquesta situació.

I jo acabaria amb paraules com les que he utilitzat per a un company, però també 
per al director general, vull dir, omplir-nos la boca del que ha de ser i del que hem 
de gestionar i com gestionem des d’una direcció general..., ens agradaria veure-la 
també en tots els seus àmbits. No faré un decàleg, perquè hem de ser curosos, hem 
de tenir prudència, i a vegades som esclaus de les nostres paraules i se’ns giren en 
contra quan, des de la responsabilitat, fem cas omís a altres qüestions i altres depar-
taments que també vostè gestiona.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, jo estic una mica escandalitzat, senyor director general, 
l’hi he de dir. I no entraré a qualificar l’empresa, però, en primer lloc, el fet de que 
una empresa privada, diguem-ne, col·labori amb Mossos, o privats, particulars, ha-
gin d’anar o considerin que han d’anar a una empresa privada com Desokupa, jo 
crec que el que demostra és la situació en la que es troba el Cos de Mossos d’Esqua-
dra. I lo que em fa por és que això signifiqui també que hem abaixat els braços, que 
han acceptat la situació dolenta en la que ens trobem actualment i que no ambicio-
nen millorar aquesta situació. I ho uneixo a les notícies de, també, seguretat privada 
en alguns municipis, i assessorament que s’ha fet des del Cos de Mossos d’Esquadra 
a algunes patrulles ciutadanes. Em fa molta por, aquesta situació, que es col·labo-
ri amb la part privada, perquè crec que és el reconeixement, doncs, de que no són 
capaços d’afrontar la situació que tenim actualment. I em fa molta por.

Tinc algunes preguntes, no?, i algunes reflexions també. Deia vostè..., bé, primer, 
que no ha parlat de l’empresa Desokupa, que tots sabem que va col·laborar en aquell 
desallotjament. I em sorprèn que no afrontin vostès directament la intervenció d’una 
empresa privada en un desallotjament.

En segon lloc, parlava també de transaccions, de que els que estaven ocupant de-
manaven diners. Podria ser que l’empresa Desokupa els ofereixi diners? I podria ser 
que aquesta empresa, que sembla que ajuda a desallotjar, estigués, d’alguna mane-
ra, promocionant l’ocupació per aconseguir diners a canvi? Perquè em sembla molt 
perillós, això.

I, després, parlava també..., una cosa que m’ha estranyat. Deia..., la penúltima 
persona que acaba detinguda, no?, o les dos últimes persones que acaben detingu-
des, a banda de la que estava a fora..., reunides, diguem-ne. Les dos persones que 
estaven amb una tercera en un pis, diu vostè que voluntàriament es desallotgen, se’n 
van, i acaben detingudes al sortir. No entenc com poden acabar detingudes, si vo-
luntàriament la seva intenció, almenys inicialment, ha dit vostè que era anar-se’n. 
No ho entenc.

I, després, una altra pregunta, que no sé si ho veurem a les imatges del vídeo, 
però també tinc entès que el Cos de Mossos d’Esquadra protegeix amb furgone-
tes..., posant furgonetes a l’entrada del bloc, protegeix la sortida dels treballadors de 
Desokupa. Voldria saber si això és veritat. I si és veritat, doncs, si realment hi havia 
necessitat de fer això i col·laborar d’aquesta manera amb una empresa privada com 
Desokupa.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent. Li recordo que començarà a comptar, amb l’emissió del 
vídeo, el temps total que tindrà disponible, que són cinc minuts en total.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Doncs té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí. Senyor director general, això no és un cas concret ni és un fet aïllat. Vostè ha 
parlat d’un vigilant. Suposo que quan parla d’un vigilant es refereix a aquest senyor, 
al senyor d’«ole sus huevos, los Mossos d’Esquadra».

Miri, nosaltres vam fer una pregunta al departament i ens van dir que la Direcció 
General d’Administració de Seguretat no té cap arxiu en el que consti que aquesta 
empresa disposi d’autorització per prestar cap servei corresponent a qualsevol de les 
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activitats de seguretat privada. No sé per què li diu vostè a aquest senyor «vigilant», 
perquè no és cap vigilant.

Aquesta empresa, de fet, Desokupa, es diu Conciencia y Respeto 1970, SL –Con-
ciencia y Respeto. És amb aquesta empresa amb la que van actuar, amb plena conni-
vència, els Mossos d’Esquadra en aquest desnonament.

Per altra banda, i respecte al que comentava vostè, vostè ha fet una intervenció 
en la que ha donat per fet moltíssimes coses. Ja ens ha explicat que estava parlant 
d’unes diligències policials, però quan vostè fa referència a determinats fets ho hau-
ria de fer de forma presumpta o presumptament, perquè no hi ha presumpció de 
veracitat en el dret penal i moltes de les afirmacions que ha fet vostè podrien ser 
constitutives de delictes penals. Es veu que defensar els drets de les veïnes, ara, és 
un atemptat a l’autoritat.

Miri, un d’aquests nois d’aquest pis va sortir abans que els altres dos que vostè 
veu aquí dalt. Quan va sortir a baix per identificar-se es va quedar amb les sabatilles 
d’estar per casa al carrer, con lo puesto, allà baix, mentre els Mossos d’Esquadra 
això s’ho miraven. En canvi, quan l’empresa Desokupa va entrar en aquest edifici 
quan no havia d’entrar, com bé explica aquesta advocada penalista, els Mossos d’Es-
quadra no només no és que no vagin fer res, és que van actuar, és que els van ajudar. 
I sap què? Negar aquesta situació, que passa de forma sistèmica i sistemàtica, no 
ajuda a transformar la realitat. Negar els fets i normalitzar-los no ens ajuda a poder 
solucionar aquestes situacions.

Vostè ha dit que hi ha un expedient d’informació reservada; ho valorem. Però 
això és per a aquest cas concret. Nosaltres esperem que vostès actuïn mitjançant una 
instrucció, i, a més a més, que posin en coneixement de la fiscalia aquestes pràcti-
ques il·legals i irregulars, amb la finalitat de que les advocades que treballen en la 
defensa dels drets humans i que han de, cada dia, treballar en aquests casos puguin 
disposar d’una circular de fiscalia que expliqui clarament que aquestes activitats són 
absolutament irregulars.

President, acabo. Si puc, li puc fer una entrega al director general d’una docu-
mentació relativa a aquest tema i que explica clarament quines són les funcions 
d’aquesta empresa?

El president

Després, després.

Maria Sirvent Escrig

D’acord, president.
Gràcies.

El president

Gràcies. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Té 
la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; gràcies, senyor Martínez, per la seva compareixença. Jo li 
volia fer un parell de preguntes, perquè sembla que hi ha aquí una part que s’ha obli-
dat, i és el dret a la propietat privada, no? I vostè ens explica què va passar des del 
13 de gener fins al dia 15, que es van produir les detencions, les agressions a agents 
de Mossos d’Esquadra, i la pregunta és, primer, quan van rebre la primera denún-
cia sobre ocupació d’aquests habitatges? Perquè jo el que he entès del que vostè ens 
ha estat explicant és que des del 13 de gener..., o sigui, la primera notícia que tenen 
vostès és el 13 de gener. Si aquesta primera trucada al 112 es produeix mitjançant, 
doncs, aquesta persona que fa el control d’accés, que diuen els senyors de Desokupa, 
o si és directament pel propietari d’un dels onze habitatges que estaven de reforma.

Si els detinguts eren joves marroquins menors d’edat, com ha passat, per exem-
ple, en el cas tristament de Manresa, no?, amb un altre edifici ocupat.
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Dos. Si tenien vostès coneixement, al marge de l’ocupació, de que s’havien pro-
duït o que es produïen actes delictius en aquella finca.

Una altra. Vostè ens explica que quan arriben les diferents patrulles..., si no ho he 
entès malament, són tres patrulles diferents per cadascuna de les trucades que van re-
bre durant el dia 13, i després una altra de nova, si ho he entès bé, el dia 15. Vostè ens 
explica que els agents fan tasques, diguem-ne, de..., bé, que arriben allà i propietat i 
ocupants estan transaccionant, i que els agents, doncs, hi participen. Vol dir vostè que 
els agents col·laboren directament amb l’empresa o amb la propietat per al desallotja-
ment d’aquests habitatges, o bé que fan tasques de mediació, que és el que acostumen 
a fer els agents quan arriben en una situació conflictiva com aquesta?

Després, li han preguntat diverses vegades sobre l’activitat o no de l’empresa 
Desokupa, no? En qualsevol cas, vostès tenen alguna investigació oberta contra 
aquesta empresa? Han rebut alguna vegada denúncies, per part de terceres persones 
que no fossin només el cas d’ocupants desallotjats, sobre les activitats d’aquesta em-
presa? Perquè sembla que aquesta empresa el que fa és, bé, fer servir la zona fosca 
de la legislació, doncs, per fer efectiu el dret a la propietat, que no sigui tan fràgil 
com ho és actualment, i que fan 2.500 desallotjaments; entre altres coses, perquè 
sembla que l’acció judicial és massa lenta i ells es prenen, diguem-ne, l’avançada, i 
fins i tot ratllen actituds certament perilloses. Però vostès han rebut alguna denúncia 
que no sigui de persones directament afectades per un desallotjament?

I ja està. Jo crec que amb això ja és suficient.

El president

Moltes gràcies, senyora García. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té 
la paraula l’il·lustre senyor Toni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. I, primer de tot, agrair al director general la compareixen-
ça, les explicacions que ens ha donat. Per tant, des del nostre grup parlamentari hi 
ha dos reflexions, i aniria a alguna pregunta de lo concret, eh?

La primera: li agraeixo, a la seva intervenció inicial –és una obvietat; la compar-
tim jo crec que en el màxim d’aquest arc parlamentari– el fet de que l’exemple con-
cret del que estem parlant avui denota un dels problemes més profunds que tenim, 
un dels problemes socials més profunds que tenim en el nostre país. Al final, el dret 
a l’habitatge, en totes les seves casuístiques, comporta que aquest sigui un problema 
que no es..., o seria un error gravíssim –i crec que també hi ha consens en això– que 
s’aproximés des de la perspectiva exclusivament de seguretat, i, per tant, és un pro-
blema a treballar transversalment, diguem-ne, anant a l’arrel del fons, en termes de 
com preservem el dret a l’habitatge i no barrejar actituds diferents i les ocupacions 
no les puguem tractar amb un genèric, en termes globals.

En aquest sentit, també una primera pregunta; és a dir, vostè té la responsabili-
tat, dit això, de seguretat, però la pregunta és: quina coordinació, en termes de pre-
venció, té amb la resta d’àrees del Govern que tenen responsabilitat sobre polítiques 
d’habitatge? I, per tant, quin és el flux de diàleg, quin és el flux de compartir infor-
mació i quin és el flux global, en termes, diguem-ne, de col·laboració, respecte a anar 
a l’arrel del problema.

La segona reflexió, ja més concreta amb el que ens planteja, però en termes ge-
nèrics també, és expressar, des del nostre grup, la preocupació en la proliferació 
d’empreses suposadament dites d’intermediació. La intermediació, al final, concep-
tualment, és aquell exercici que fas entre dos parts per buscar, doncs, més o menys 
un equilibri satisfactori per a les parts en les quals s’està intermediant. I tots sabem 
que aquestes empreses, en aquests termes, no són d’intermediació, i pots fer poca 
intermediació quan, al final, ets un contractat per una de les parts, que tens l’objectiu 
d’arribar al màxim de benefici només per a una de les parts. I aquestes empreses, a 
més, sempre estan, diguem-ne, al límit entre el que vol dir «intermediació», el que 
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vol dir «vigilància», el que vol dir «seguretat». I, per tant, la pregunta també –i l’ha 
fet algun grup parlamentari– és quina és la posició de la direcció general i del Cos 
de Mossos, en termes de l’anàlisi, observació i prevenció de quin tipus d’accions 
desenvolupen aquest tipus d’empreses i cap a on pot evolucionar això, perquè crec 
que és preocupant.

I la tercera és just el concret del que avui estem debatent. He sentit algun grup 
que parlava de que ha fet afirmacions preocupants respecte al que passa el dia 13 i 
el dia 15. Jo crec, des del nostre grup parlamentari, que senzillament el director ge-
neral, vostè, el que ha fet és descriure exactament el que posa en els atestats i, per 
tant, a les diligències policials, i després ja serà responsabilitat en el procés judicial 
o no, però no crec que hagi fet valoracions, més enllà –i així ho interpreto, director 
general– de traslladar quina és l’actuació de Mossos, i així està descrita per ells tant 
el dia 13 com el dia 15.

Crec que algun grup parlamentari ha fet una acusació greu respecte a conni-
vència directa del Cos de Mossos amb una empresa com la que tenia actuacions en 
aquests dies que estem parlant, que és Desokupa. A mi el que em sorprèn –i crec que 
és responsabilitat també parlamentària–, més enllà de la denúncia política, és que si 
algú té proves d’un fet greu rebutjable com aquest, senzillament cursi denúncia. I la 
pregunta és si hi ha hagut alguna denúncia presentada, ja sigui des de l’àmbit polític 
o ja sigui des de l’àmbit particular. Perquè les dos versions són molt diferents –molt i 
molt. I, per tant, probablement, si s’han conculcat drets fonamentals en aquest sentit, 
estic convençut que algú hauria cursat denúncia.

Una última, també, pregunta és respecte al dia 15, perquè respecte al dia 15..., 
també li demanaria més concreció respecte als requeriments que hi han el dia 15. 
El dia 15, per una banda, vostè ens diu que hi ha una trucada ciutadana al 112 en 
la qual, doncs, s’està denunciant que l’empresa Desokupa està procedint a desocu-
pacions, cosa que és il·legal, eh? Per tant, la pregunta és si hi ha alguna comprova-
ció d’això. I, per tant, diguem-ne, respecte a una denúncia ciutadana, què és el que 
constata Mossos, o no. Però a la vegada, en això, després hi ha una segona trucada 
de la propietat que denuncia que un vigilant estava retingut. Per tant, si es constata 
si això és així o no. 

Però això em porta a una altra derivada: quina és l’avaluació que fa Mossos de 
l’existència d’un vigilant o no. Ho dic des de la perspectiva que, si no em falla la 
informació que jo tinc, l’empresa Desokupa no està habilitada per fer ni vigilància 
ni seguretat. I, per tant, quina és..., diguem-ne, quina constatació poden fer Mossos, 
o no, de si hi ha hagut ni tan sols una acció de vigilància de la finca, o d’impedir o 
deixar d’impedir que un ciutadà entri o surti, perquè crec que no seria competència 
de la mateixa empresa.

Això em porta a la reflexió anterior de que hi ha proliferació d’empreses que en 
els seus objectius socials parlen d’intermediació, però no estan habilitades en termes 
de seguretat. I vull entendre que, en qualsevol dels casos, si hi hagués alguns dels 
treballadors que sí que tingués llicència de vigilant no aportaria res tampoc, perquè 
és l’empresa qui ha de tindre en objecte social l’habilitació i no les persones físiques, 
eh? Seria com si, doncs, algú tingués dins d’un càtering un metge i es dediqués a fer 
analítiques, oi? No tindria cap sentit. 

Per tant, aquesta és l’última pregunta, de com afrontar-ho, eh? –les dos últi-
mes–: hi ha alguna denúncia cursada? Però, per altra banda, també l’aclariment de 
Mossos, fins a quin punt..., quina anàlisi fan d’aquesta empresa, i si realment hi va 
haver vigilància, perquè si hi va haver vigilància crec que aquesta empresa no està 
autoritzada a fer-ho.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.
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Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. També gràcies, director general, per venir aquí al Parlament 
per donar explicacions, i jo entenc que per ser clar amb les explicacions. I una 
prèvia: quan jo he mostrat reticències a que es mostrés el vídeo no s’havia dit en 
cap cas que es tractava d’un vídeo editat per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, o jo no ho havia entès, com a mínim.

Bé, clar, el cas que ens ocupa obeeix a un problema que centrava el meu com-
pany diputat Antoni Castellà, que és el problema de l’habitatge; el problema de 
l’habitatge a tot Catalunya en general i especialment –i especialment– a Barcelona. 
Esclata la crisi; es fan servir habitatges per a ús turístic; s’incrementen els preus del 
lloguer; queden pisos en mans d’entitats bancàries que no se n’acaben de preocu-
par; es gentrifica..., s’expulsa la ciutadania habitual dels barris, etcètera. Això fa que 
apareguin organitzacions criminals, eh?, que s’encarreguen o que fan servir aquests 
pisos, i que apareguin empreses com la que estem tractant, com Desokupa, que es 
lucra amb aquestes desocupacions.

Aquests fets que hem vist aquí en la pantalla obeeixen a aquest desallotjament. 
Aquest vídeo dura poca estona. Entenem que els Mossos d’Esquadra..., segons tot 
el relat que vostè ens ha anat fent, va durar bastant més, tot aquest procés. Aquí 
apareixen algunes imatges, unes darrere de les altres, aproximadament de quan va 
durar l’actuació de la policia aquí, aquesta actuació. A vegades també és possible 
que aquestes empreses pretenguin demostrar, pretenguin significar-se, pretenguin 
alliçonar els altres com si ens donessin una mica de..., com si ens venguessin el seu 
producte dient: «Veus què t’ha passat per no fer-me cas?»

Em pot dir vostè clarament que no existeix connivència entre els Mossos d’Es-
quadra i Desokupa? Per esvair qualsevol dubte; dubte que jo no tinc en aquests 
moments, però que vostè clarament ens ho digui. Aquesta empresa Desokupa, que 
sembla que no té com a objectiu la vigilància, vostè diu que en una de les trucades..., 
diu que s’ha trucat dient que el vigilant estava retingut, eh? Es tracta d’un vigilant? 
I teniu constància, els Mossos d’Esquadra, de que aquesta empresa Desokupa esti-
gui fent alguna..., d’alguna activitat il·lícita que hagi fet Desokupa, que hagin arribat 
denúncies als Mossos d’Esquadra, o que els Mossos d’Esquadra d’ofici hagin pogut 
tenir informació de que estaven fent alguna activitat delictiva?

Aquestes detencions..., estem parlant tota l’estona de desocupacions il·legals. Jo 
crec que cap de les detencions que s’han produït es produeixen perquè s’estava des-
ocupant, es produeixen per atemptat contra l’autoritat, alguna de les quals no es pro-
dueix ni a prop de l’habitatge.

Aquí hi ha un problema potser més de fons, també, que m’agradaria treure’l un 
moment, que és el fet de que, excepte en els casos de flagrància delictiva, preval la 
inviolabilitat del domicili que no pas el dret de la propietat o de qui el pugui presen-
tar. També fa que això..., que la policia tingui difícil actuació en el cas d’una doble 
desocupació, tot i que el Codi penal específica ben bé quines ocupacions són delic-
te i les tipifica. No existeix un temps que determini si l’ocupant d’un pis l’ocupa de 
forma legal i és el seu domicili habitual o no. Això genera inseguretat en els Mossos 
d’Esquadra. Coneix vostè algun estudi que valori quin ha de ser aquest temps a par-
tir del qual es considera que és el domicili habitual d’una persona? Perquè això tam-
bé entre la societat genera alguna controvèrsia, genera alguna inquietud.

Un parell de coses més. Ens ha parlat d’un expedient d’informació reservada. 
S’ha acabat aquest expedient d’informació reservada? Si és que és acabat, si ens sa-
bríem el..., o si ens en podria dir el resultat.

I amb la tranquil·litat de que les seves explicacions són unes explicacions per a 
nosaltres vàlides, amb la tranquil·litat de la confiança que tenim amb les forces de 
seguretat de Catalunya, amb la tranquil·litat de la confiança que tenim en aques-
ta direcció general i en aquest departament, i amb la tranquil·litat, per sobre de tot 
aquesta, i és que està tot aquest material a disposició judicial i que la justícia hi està 
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actuant, li reiterem l’agraïment de les explicacions i, en la mesura del que sigui pos-
sible, aquest expedient d’informació reservada que acabi d’aclarir els dubtes que pu-
guin existir a la societat sobre aquesta actuació.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. És ara el torn del director general. Té, per respon-
dre als grups parlamentaris, un temps aproximat d’uns quinze minuts.

El director general de la Policia

Molt bé; gràcies, president. Gràcies, diputats i diputades, per les intervencions. 
En primer lloc, em sembla que ja fa algun temps –si més no en el meu cas, des 
de que fa un any que estic a la direcció– que ens coneixem, que m’han sentit, que 
m’han escoltat, que quan he vingut a donar explicacions o quan he estat en rodes 
de premsa davant de vostès o en altres entorns..., que una de les responsabilitats del 
meu càrrec és parlar amb rigor i amb cura, i anar amb molt de compte i ser molt 
precís en això o en allò que els manifesto i que els explico; a tot arreu, ho faig en 
públic i ho faig en privat.

Per tant, quan jo els he relatat els fets del dia 13 i del dia 15..., són fets que estan 
a disposició judicial; són fets que consten a les minutes i a les diligències policials, 
on es recullen aportacions i afirmacions que fan les persones que truquen, que fan 
les persones que desitgen fer aquestes manifestacions davant del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Per tant, escoltin de veritat el que jo dic i en els termes que jo ho dic 
quan parlo del vigilant. I en aquest moment els torno a llegir literalment el que he 
dit: «Es va rebre una trucada, el dia 15 de gener cap al migdia, del representant de 
la propietat, per alertar que el vigilant de seguretat privada que havia contractat ell 
estava retingut a l’interior de la finca.» No ho dic jo –no ho dic jo–, ho diu la persona 
que truca i que fa aquestes manifestacions.

Tota l’actuació del dia 13 i del dia 15 es troba a disposició judicial. Però perme-
tin-me –també en resposta a aspectes concrets de diputats i diputades–: no hi ha cap 
connivència entre aquesta empresa ni cap empresa i la nostra institució. Ho hem 
contestat vint-i-tres vegades en aquest Parlament; ho tornarem a contestar per escrit 
les vegades que faci falta; ho tornarà a reiterar el conseller, com ja ho va fer fa pocs 
dies; ho tornaré a dir jo en seu parlamentària, i ho tornarem a dir: no és cert. Jo no 
sé què més ni com dir que aquesta connivència no existeix ni aquesta col·laboració 
–no existeix.

També estem molt amatents –i això diu molt del Cos de Mossos d’Esquadra– a 
que, efectivament, en aquestes actuacions no es procedeixi a cap vulneració de drets 
de les persones que es troben en la situació d’especial vulnerabilitat, que vostès ens 
deien.

I quan vostès ens parlen d’una policia que està al servei..., intento recuperar el 
que ha apuntat. No sé si han dit «al servei del poder» o «al servei de les elits», et-
cètera. Doncs és aquesta policia democràtica, aquesta mateixa policia democràtica 
que està contínuament repensant el seu model d’intervenció a l’ordre públic com cap 
altra policia ho fa; aquesta policia democràtica que manté vies obertes permanents i 
en tot moment amb les entitats de defensa dels drets civils, dels drets humans i dels 
drets polítics del nostre país; la mateixa que revisa les praxis policials i decideix 
operativament si es retira o no es retira una praxis policial com l’ús de la furgoneta 
en altes concentracions de la ciutadania. Aquesta és la mateixa policia democràti-
ca que vostès ignoren. La mateixa que modifica el NOP amb demandes de les enti-
tats..., el número operatiu policial, aquest número que és de nou dígits amb lletres i 
números. Doncs aquesta mateixa policia que amb demandes d’allò que ens exigeix 
la societat i les entitats de ple dret, i en un exercici de transparència per facilitar la 
identificació dels ciutadans..., és la mateixa policia democràtica –la mateixa–; no és 
cap vàlua del poder, no es cap «instrument necessari de», «al servei de».
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La salutació que veuen en el vídeo..., i també contestant al diputat Castel: doncs 
sí, jo ho vaig veure a TV3 al TN. Tinc aquest vici de veure el TN. (L’orador riu.) 
I, per tant, no és que tingui informació privilegiada, senzillament veia el TN. La 
salutació que vostès han vist en aquest vídeo, insistir en que és el treballador. 
Posem-la a càmera lenta, mirin-ho les vegades que vulguin, però el que no es pot 
obviar és la realitat de les imatges: és el treballador d’aquesta empresa que s’adre-
ça a l’agent amb la intenció de saludar; és l’agent qui respon a la salutació. Vostès 
no saluden, doncs, de manera ordinària, els contraris polítics, per molt que siguin 
opinions polítiques diferents? (Veus de fons.) Doncs? Espero que sigui així, jo aquí 
no m’hi ficaré. Però, si us plau, no desprestigiïn la nostra institució, no converteixin 
un gest esporàdic, pretensiós, intencionat per part de l’empresa, que busca promo-
cionar el seu negoci. Jo no seré qui en faci aquesta promoció.

El vídeo. El vídeo enregistrat dona a entendre que els agents actuen a l’interior 
d’un dels pisos sense ordre judicial. Ja els hi he explicat vint-i-tres vegades per es-
crit i ho tornarem a dir les vegades que facin falta: el Cos de Mossos d’Esquadra no 
desallotja sense autorització judicial. I l’actuació que nosaltres els hem descrit és una 
actuació en què es procedeix per un requeriment de la ciutadania, i les detencions es 
produeixen per alteracions, per agressions a l’autoritat, quatre persones. 

Els fets, si em permeten, estan judicialitzats. Els hi he explicat amb tota la 
transparència que crec que un director general de la Policia ha de fer davant dels 
representants del poble; però, de nou: estan judicialitzats. Nosaltres posem en conei-
xement del poder judicial –fiscalia, el jutjat del poder judicial– totes les actuacions, 
i en aquesta en concret serà, com no pot ser d’una altra manera, el jutge d’instrucció 
el que resoldrà totes aquestes qüestions que a vostès els preocupen, que preocupen 
la ciutadania, però des d’un punt de vista de conflicte d’interessos i de resolució del 
cas concret. Perquè aquesta és també la voluntat del marc legal.

Alguna qüestió que han plantejat més individualment. Comparteixo el que s’ha 
dit també per part de diferents diputats –el membre, doncs, del Grup de Ciutadans, 
el membre d’Esquerra–, doncs, si algú té, com s’ha comentat, dubtes..., raonables o 
no raonables, però té dubtes de que darrere de l’actuació del Cos dels Mossos d’Es-
quadra hi ha alguna activitat il·lícita, ja triguem, vostès i nosaltres, eh? Crec que està 
clar que per això estan els tribunals, per això s’ha de fer.

Empresa. Empresa Desokupa. Em deien que jo no parlava de l’empresa Desokupa. 
Els hi he dit, jo no vull fer publicitat de ningú. Per tant, no em demanin que compar-
teixi, doncs, tot el que fa, en aquest cas, el sector privat o que doni veracitat al que 
fan. Però sí que és certa alguna qüestió que vostès em plantegen. Tot el que fa refe-
rència a la intromissió –i, una mica, contestant també el diputat d’Esquerra... (Veus 
de fons.) Sí? (Veus de fons.) Perdonin: Grup Republicà, eh? Com que em sembla que 
compareixeré més, doncs, ho tindré més present (l’orador riu), no pateixi. 

Però, en tot cas, no ens consta a dia d’avui –no ens consta a dia d’avui– cap de-
núncia per intrusisme en el Cos de Mossos d’Esquadra. La Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat... –que, esperin, tenia aquí la informació. La Direcció 
General d’Administració de Seguretat no té cap denúncia formal per intrusisme, 
eh? Cap ni una. No tingui cap mena de dubte que en el moment que el Departament 
d’Interior, a través dels seus òrgans competents, rebi una denúncia formal sobre 
qualsevol qüestió, evidentment que actua. 

Però també actuem d’ofici –i també resolc els dubtes del diputat del Grup 
Republicà. Actuem d’ofici. La Unitat de Policia Administrativa està molt a sobre 
d’aquest fenomen –molt a sobre–, fent inspeccions, malgrat que no s’ha rebut cap 
denúncia, hi insisteixo, formal d’intrusisme. Es va obrir un expedient, un informa-
tiu, un expedient informatiu previ per part de la direcció general l’any 2017 al res-
pecte. I pel que fa també a l’expedient d’informació reservada que hem iniciat i que 
vostè em preguntava la seva situació, l’expedient d’informació reservada continua 
la seva tramitació. 
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I, en aquest cas, insistir en que el vídeo enregistrat que hem vist és parcial, com 
no pot ser d’una altra manera, perquè recull una part de l’actuació; parcial des del 
punt de vista –si m’ha sentit, diputada Sirvent...– del temps que recull l’actuació 
policial, eh? És per això, doncs, que ens ha semblat oportú fer el relat dels fets, 
d’acord?, que van succeir el dia 13 i el dia 15, que duren..., no sé quan, ara en aquests 
moments, l’actuació, però que duren molt més de lo que vostès han vist en aquestes 
actuacions. 

I insistir-hi, si em permeten, per acabar d’estructurar el desenvolupament, doncs, 
del que s’ha dit: el Cos de Mossos d’Esquadra no es posa, com he sentit, al costat 
de l’empresa. El Cos de Mossos d’Esquadra garanteix, davant de la concentració de 
persones que hi havia davant d’aquest habitatge, l’ordre públic i la seguretat de tot-
hom –de tothom–, d’acord? Per tant, tant sigui amb la presència de furgonetes o amb 
la presència, com els he dit, o amb l’actuació –jo no els he enganyat– de l’ús de la 
defensa per garantir la necessària distància entre les persones, així actuem, així in-
tervenim. 

I, per tant, insistir en que la prevenció, per nosaltres, com altres fenòmens, afecta 
més entitats i més òrgans. Ho hem explicat moltes vegades, hi han determinats fe-
nòmens que no se solucionen estrictament des del punt de vista policial. En aquest 
cas concret, en aquesta actuació, nosaltres hi assistim, a requeriment i a trucades de 
la ciutadania, per preservar mals majors, que són precisament la confrontació i les 
persones. El Cos de Mossos d’Esquadra no desallotja, el Cos de Mossos d’Esquadra 
actua com a policia judicial, i és en aquest, en el marc on nosaltres actuem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs obrim un torn breu per als grups parlamentaris, per re-
preguntar i puntualitzar qüestions que ja han estat preguntades i contestades per 
part del compareixent. Comencem pel grup parlamentari proposant, el senyor Marc 
Parés, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Un temps mà-
xim de cinc minuts, serà, eh?

Marc Parés Franzi

Molt bé; gràcies, president. Miri, senyor Martínez, i també d’altres grups parla-
mentaris que ens han instat a que presentéssim una denúncia, nosaltres fem l’activi-
tat parlamentària que ens toca fer. Nosaltres, com a grup parlamentari, doncs, hem 
entrat diverses proposicions de resolució, l’última aprovada a l’última comissió d’in-
vestigació, en la qual instàvem el Govern de la Generalitat a dur a terme les gestions 
necessàries per garantir que el que fan aquestes empreses que ofereixen serveis de 
desallotjament extrajudicial s’ajusti a dret. I això es va aprovar i l’hi torno a dema-
nar. Espero que des del Govern ho facin.

També vam entrar dos punts que no es van aprovar en aquesta comissió, on sol· li -
citàvem, no?, que les autoritats competents investiguin l’actuació de l’empresa Des-
okupa, el dia 15, i també sol·licitàvem, doncs, que s’investiguessin aquells casos on hi 
hagi pogut haver algun tipus de col·laboració entre aquestes empreses i els Mossos 
d’Esquadra. Aleshores, vostè diu: «Escoltin, reiteradament els diem que no hi ha 
connivència entre la institució del Cos dels Mossos d’Esquadra i aquestes empre-
ses.»

Miri, nosaltres li estem parlant de casos concrets. Per tant, no estem dient que 
hi hagi una connivència entre la institució i aquestes empreses. El que estem dient 
és que tenim evidències –jo crec que més que clares– que en alguns casos –i cre-
iem que molts i creiem que pot ser sistemàticament–, doncs, hi ha aparentment una 
col·laboració entre alguns agents i comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra i 
aquestes empreses.

I vostè em deia que vostè ha de ser curós en el relat que fa. Molt bé, a mi em 
sembla que les imatges del vídeo que hem vist són clares i precises. Vostè diu que 
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és parcial. És un vídeo de la televisió pública de Catalunya on s’ofereixen diferents 
punts de vista també. D’acord, no ho ofereix tot, només ofereix una part del que va 
passar aquells dies; temporalment, d’acord. Però, en tot cas, creiem que les imatges 
són molt clares. 

I, aleshores, el que nosaltres veiem en aquestes imatges és un agent dels Mossos 
d’Esquadra... Vostè diu: «És que és el treballador de Desokupa el que va a donar-li 
la mà.» Bé, però l’agent dels Mossos d’Esquadra li dona alegrement la mà a un per-
sonatge –que hi han molts altres vídeos penjats a les xarxes– que sabem com actua 
i què va dir d’aquest tipus d’actuació. Veiem també en el vídeo, doncs, com interac-
tuen de forma amigable Desokupa amb el Cos dels Mossos d’Esquadra. Nosaltres 
creiem que les imatges mostren aquesta evident sintonia. Però és que a més a més 
el que veiem amb molta claredat, no?, és com dos agents del Cos dels Mossos d’Es-
quadra claven una empenta a una persona que està dintre d’un habitatge, entren i 
això fa entrar els treballadors de Desokupa, i aquests són els que fan fora la gent del 
seu habitatge.

Vostè diu: «Els Mossos no desallotgen sense ordre judicial.» No li estem dient 
això. El que li estem dient és que, amb imatges molt clares com les que hem vist, el 
que es produeix és que els Mossos faciliten que els treballadors de Desokupa entrin 
a l’habitatge, i aquests treballadors de Desokupa són els que executen el desallot-
jament i fan fora la gent de casa seva davant dels Mossos. No estem dient que els 
Mossos estiguin desallotjant, però ho estan facilitant. I això per nosaltres és molt 
sorprenent. 

Com algunes de les afirmacions que vostè també feia abans i que jo reitero que 
a mi em preocupen personalment, no? Quan vostè ha afirmat: «Els Mossos estaven 
allà i alguns dels residents d’aquests habitatges van sortir per identificar-se voluntà-
riament, amb sabatilles i tal com anaven, i després els representants de la propietat 
no el van deixar entrar» –diu vostè– «i els Mossos s’ho van quedar mirant, i això 
es normalitza.» No podem normalitzar aquest tipus de situacions, a mi és que em 
sembla molt gruixut.

En qualsevol cas, li reitero el que li deia abans, eh? És a dir, jo el que li demano 
és, escolti, prenguin mesures, actuïn, investiguin i garanteixin que Desokupa no ac-
tua com està actuant. Revisin l’actuació dels seus agents i dels seus comandaments. 
I una cosa que a mi em sembla important, és a dir, vostè aquí no ha fet autocrítica; 
no ha reconegut que les imatges que hem vist..., que a mi m’han impactat, que quan 
les vaig veure em van impactar –aquestes i altres que s’han distribuït d’aquell dia i 
d’altres dies per la xarxa–, són imatges que impacten la ciutadania. Vostè no reco-
neix que aquestes imatges no s’han de produir?, que no es pot veure un agent dels 
Mossos d’Esquadra saludant-se amigablement amb aquestes persones que actuen 
en nom de Desokupa?, que no podem reproduir aquestes imatges, com la dels dos 
agents que empenyen una persona que està dins d’un habitatge perquè hi pugui en-
trar la gent de Desokupa?

Jo li demanaria que fessin una mica d’autocrítica, que reconeguessin que aques-
tes imatges no beneficien el cos, i, com li he dit abans, jo agrairia que des de la 
responsabilitat política que vostè té, doncs, es demanessin disculpes per l’actuació 
d’aquests dies. I això no és criminalitzar l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb tot i per tot. Nosaltres el que volem és una policia millor, una policia més de-
mocràtica. I celebrem que es facin millores, celebrem que es visibilitzin els números 
d’identificació, etcètera. Una cosa no treu l’altra. Però en tot allò que puguem mi-
llorar hem de millorar, i no podem permetre que es succeeixin esdeveniments com 
els que hem mostrat o els que hem pogut veure en aquest vídeo que s’ha visionat 
d’aquells dies concrets i que s’ha repetit en altres ocasions. I, per tant, per això cre-
iem que no s’està actuant i que caldria fer-ho.

Moltes gràcies.
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El president

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

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Director, jo he sigut molt curós i li he fet una bateria 
de preguntes, no parlant de connivència, parlant de dintre de tot un operatiu d’inves-
tigació que un cos policial normalment porta a terme. I dintre de tot aquest procés..., 
no ho sé perquè ho desconec i no en tinc les diligències, però inclús pot haver-hi 
gent que sigui interrogada, gent que sigui citada o que hagi sigut interrogada in situ 
o a comissaria. 

Dintre de tot procés d’investigació envers aquesta empresa i de les actuacions 
que hem pogut anar veient, jo el que li preguntava era: s’han assegut Mossos d’Es-
quadra..., s’ha mantingut alguna reunió? Jo no parlava de connivència. Dintre de la 
reunió, dintre del procés d’investigació, hi ha hagut algun interrogatori? Quines da-
des ens pot aportar que hagin investigat? És una empresa autoritzada per fer el que 
veiem que està fent? Ho han pogut constatar? Perquè dintre del procés d’investigació 
també s’investiga si aquella empresa normalment desenvolupa una feina, la mateixa 
que està autoritzada, amb una alta d’una activitat, que paga els seus impostos a hi-
senda i està donada d’alta en el municipi on tingui la seva seu. Evidentment és una 
investigació policial mínima que ha de tenir aquestes dades. 

Jo li preguntava d’això. Igual que hi han hagut altres grups que li han parlat de 
connivència –en cap cas ha sigut el meu–, jo li agrairia que, dintre d’aquesta bateria 
de preguntes, em pugui contestar envers a que jo no parlo de connivència i parlo del 
procés d’una investigació.

Dit això –i amb això acabo–, miri, a vegades..., jo crec que vostè avui –i per-
meti’m que ho digui amb una paraula afable– s’ha embalat en un moment donat, 
perquè literalment –i podem recórrer al Canal Parlament– vostè ha dit: «La Policia 
Mossos d’Esquadra és l’única policia que s’asseu amb entitat socials i dels drets 
civils, polítics», i més enllà. Escolti’m, això no és cert. No és l’única policia. La 
Guàrdia Civil, la Policia Nacional també s’asseuen amb entitats socials. O és que 
només ha visualitzat..., i l’ha traït el subconscient, parlant de que Mossos d’Esqua-
dra només s’hi asseuen, perquè aquestes entitats dels drets civils, polítics, ja sabem 
que actuen de part. M’està dient que Mossos d’Esquadra és l’única policia...? Poder 
sí, eh? Poder sí que li hauria de donar la raó a la doble lectura que jo en sostrec: si 
és l’única policia que s’asseu amb entitats que treballen de part, eh? I podríem parlar 
de neutralitat, d’espais públics i tal. Hagués pogut englobar també l’altra part que 
poder no veu bé el que altres defensen.

Ja li dic, a vegades els literals són dolents, i a vegades ser agosarat... Vostè ens 
demanava ser cautelosos, prudents. Jo també l’hi demanava. Jo també els hi de-
manava, en la meva primera intervenció, a alguns diputats. Però, escolti’m, s’ha 
de ser curós. I ja li dic, dir això amb el literal que vostè ha dit... Ha mentit, perquè 
la Guàrdia Civil li asseguro que s’hi asseu, i la Policia Nacional també. Incloure i 
treure pit només amb Mossos d’Esquadra i després tipificar aquestes entitats de les 
que vostè parla que són de part, trobo que és poc rigorós, poc responsable per part 
d’un director de la Policia i poc curós, dintre d’aquella curositat que vostè, a la seva 
intervenció, també en parlava.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. És el torn ara del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Miri, senyor director general, aprecio molt el seu rigor i li 
agraeixo la pretensió de rigor, però jo crec que també és important la humilitat. I he 
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trobat... (Veus de fons.) Humilitat. I he trobat a faltar autocrítica –ja s’ha dit. Però la 
més mínima autocrítica; jo crec que era molt fàcil fer-la veient un vídeo com el que 
hem vist. Jo crec que aquest vídeo fa bastant de mal, diguem que no pot agradar a 
ningú el que es veu en aquest vídeo. I jo crec que no costa gens poder reconèixer que 
algunes de les coses que s’han vist en aquest vídeo estan mal fetes. 

Però miri, jo..., no m’ha contestat les preguntes que li he fet; li’n faré una altra 
molt concreta –crec que sap que jo soc advocat–: és normal que un ciutadà qualse-
vol tingui accés a uns detinguts? És que no em sembla ni mig normal això –és que 
no em sembla ni mig normal. Només aquest detall..., crec que hauria de ser dolorós 
per vostè i ho hauria de reconèixer. I no fa cap mal reconèixer això, crec que és el 
contrari. Pretendre defensar coses que són indefensables és el que fa mal i el que pot 
fer mal realment al Cos de Mossos d’Esquadra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, per un temps màxim de dos minuts i mig, té la paraula la senyora 
Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Miri, senyor director general de la Policia, nosaltres entenem que ha fet una in-
tervenció excessivament estigmatitzadora, perquè vostè ha parlat de persones que 
resideixen il·legalment. En tot cas, aquestes persones resideixen en un domicili sense 
títol habilitant, però no il·legalment.

Per altra banda, estaria bé que, en comptes de demanar-nos a nosaltres, que no 
tenim legitimació activa per presentar denúncies, que les presentem, estaria molt bé 
que el Parlament es personés com a acusació popular en els casos en els que les veï-
nes denunciïn les pràctiques d’empreses que fan desallotjaments extrajudicials. 

També estaria molt bé que la Direcció General d’Administració de Seguretat 
obri un procediment administratiu sancionador a aquesta empresa per infracció de 
la normativa de seguretat privada. I per què l’hi dic? Doncs per un informe que sig-
na el mateix conseller que diu clarament que aquesta empresa no consta que disposi 
d’autorització per prestar cap servei corresponent a qualsevol de les activitats de se-
guretat privada que enumera l’article 5.1 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat 
privada. Aquí no hi havia cap vigilant. Aquest senyor no és un vigilant. I ho ha dit 
vostè ja en tres ocasions. Aquest senyor no té cap categoria de vigilant.

I sí, hi ha connivència entre els Mossos d’Esquadra i Desokupa, o com a mínim 
en determinats casos hi ha connivència entre Mossos d’Esquadra i Desokupa com 
demostra aquest vídeo, que segurament tampoc agrada a molts mossos d’esquadra 
que desenvolupen correctament la seva feina. De fet, aquest vídeo sobta a tots els 
grups que són de l’oposició, i, per tant, sobta a Ciutadans, sobta al Partit Socialistes, 
sobta a Catalunya en Comú i ens sobta a la CUP, excepte a Junts per Catalunya i a 
Esquerra Republicana que són els dos grups que donen suport al Govern. 

I això, nosaltres entenem que els hauria de fer reflexionar. Per molt que repetei-
xin que no hi ha connivència entre els Mossos d’Esquadra i Desokupa, això és una 
realitat. I per molt que repeteixin les mentides, no es convertiran en una realitat. 
I això ho veu tothom, ho veu la gent. I vostè diu que a més a més han acceptat les 
peticions dels organismes de drets humans que demanen el TIP per darrere i per 
davant. Jo el convido a venir amb mi al carrer i venir a les mobilitzacions i veure 
com això no és així. 

A més a més ha parlat vostè d’una ordre judicial. Quina ordre judicial? Quin 
requeriment judicial li demana a uns mossos d’esquadra que actuïn en connivència 
amb una empresa que es diu dir «de vigilància» i que el seu objecte social ni tan sols 
és el de la vigilància? Una empresa que es diu...
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El president

Ha exhaurit el temps, diputada.

Maria Sirvent Escrig

...Conciencia y Respeto. 
Per tant, a nosaltres, director general, ens preocupa greument, ens preocupa ex-

cessivament la seva exposició. I miri, som humans; fem política, però som humans. 
Jo, sincerament, si em trobés en la seva situació i hagués de dir el que vostè ha dit 
avui aquí, jo aquesta nit no dormiria, la veritat.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, a veure, jo crec que entraríem en bucle si féssim noves pre-
guntes sobre la relació entre els cossos de seguretat dels Mossos d’Esquadra i l’empresa 
Desokupa. En qualsevol cas, com que ja s’han llençat preguntes sobre si existeixen o 
no denúncies envers l’actuació i l’activitat que desplega aquesta empresa, i quins són els 
motius pels quals es va decidir intervenir aquest dia 13 i aquest dia 15 de gener, nosal-
tres no tenim més preguntes al respecte.

Ja ens adrecem al que acabi vostè de contestar a les repreguntes, que hi ha algun 
extrem que a nosaltres tampoc no ens ha quedat massa clar. I creiem que amb això 
ja és suficient la informació que rebem, tenint en compte que és un tema que està 
sub iudice.

El president

Moltes gràcies, senyora García. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula l’il·lustre senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Només per agrair una vegada més la compareixença del 
director general; agrair les seves explicacions. Crec que és necessari l’exercici d’in-
terpel·lació i transparència. Crec que sí que l’ha fet. Expressar..., no dic la sorpresa, 
però jo reitero que quan es fan acusacions greus, no només d’un fet delictiu puntual, 
sinó que si es fa una acusació greu, amb tanta contundència, de la connivència abso-
luta entre el Cos de Mossos i una empresa determinada, amb això..., jo no soc advo-
cat, jo soc economista, però això com a mínim deu ser prevaricació, com a mínim 
associació il·lícita i tot i més; per tant, es va a fiscalia.

Deixi-m’ho dir col·loquialment: a veure si no ha passat mil vegades això! Per 
tant, el que vinc a dir és que quan es fa una acusació tan greu, doncs l’obligació com 
a ciutadans, diguem-ne, de carrer, però com a diputats també, és portar-la a fiscalia. 
I per això em sorprenia. És veritat que algun diputat que m’ha precedit en la parau-
la ha passat ja, en la matisació a la segona intervenció, de dir «no parlo de Cos dels 
Mossos, parlo d’algun mosso en concret». 

I, després, quan es fan acusacions greus, articular sobre si algú quan se’n va li 
dona la mà o no, més enllà que consideri que pot ser més o menys encertat, a un 
agent, crec que això no és base de res, si som seriosos, eh? Se’m permetrà la broma: 
si entrem en aquesta dinàmica, l’alcaldessa de Barcelona li dona la mà al rei i això 
no preveu que sigui monàrquica, oi? Doncs crec que no es basa..., una acusació tan 
greu s’ha de basar en fets, eh? I crec que és evident que no és el fet.

I, dit això, també li faig una última pregunta, és a dir, amb la preocupació, a la 
vegada que dic això, d’empreses com Desokupa. Li he fet una pregunta, és a dir, té 
la direcció general, té el Cos de Mossos constància de que aquesta empresa hagi fet 
alguna activitat de vigilància, sí o no? Sí o no?

I, per últim, des del nostre grup parlamentari reiterar l’agraïment –també ho 
dic aquí, després d’un debat d’aquests– per la professionalitat del Cos de Mossos, 
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perquè, en una temàtica tan delicada com aquesta, estan en l’ull de l’huracà, quan 
probablement el problema de fons –ho he intentat dir en la meva primera interven-
ció– no està ben resolt ni per part del poder executiu ni per part del poder legislatiu.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Jo encara més breu que els meus predecessors. Estic segur 
que la justícia aclarirà aquests fets, i quan s’hagin aclarit aquests fets s’esvairà qual-
sevol ombra de dubte que hi hagi sobre l’actuació dels Mossos.

I agrair-li la claredat, l’exhaustivitat de les seves explicacions, que, sens dubte, a 
mi i al meu grup parlamentari..., han contribuït a aclarir els fets.

Moltes gràcies, doncs.

El president

Gràcies, senyor Roquer. Per què em demana la paraula, senyora Sirvent?

Maria Sirvent Escrig

Per al·lusions, senyor president.

El president

Al·lusions de qui?

Maria Sirvent Escrig

Del portaveu del Grup Republicà.

El president

Jo crec..., jo no he sentit cap al·lusió personal. Sincerament, pot haver fet referèn-
cia a alguna frase que vostè hagi dit, potser? (Pausa.) No ho sé, però en tot cas no 
he sentit cap al·lusió personal, ni a vostè com a portaveu, ni al subgrup parlamentari 
tampoc l’he sentida. 

Per tant, ara és el torn del director general per respondre. També li demano la 
màxima brevetat possible, ja per acabar la compareixença. Té la paraula el director 
general de la Policia, el senyor Andreu Joan Martínez.

El director general de la Policia

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades... Així ho faré, per anar el més 
ràpid possible.

Al diputat Castel. Jo els he vingut a explicar aquí..., perquè vostès em criden 
–i vindré les vegades que faci falta– per explicar els fets, eh? Entendrà que no entra-
ré en els detalls de la investigació policial que s’ha dut a terme en aquest expedient, 
precisament per respecte no només a l’activitat policial, sinó òbviament a que són 
diligències judicials obertes. Per tant, forma part de la competència judicial valo-
rar-ne la investigació. Jo no m’he assegut ni m’he reunit amb aquesta empresa. 

Al diputat del PSC, comentar-li que si m’ha sentit –que segur que sí–, els hi he 
comentat precisament que la informació reservada que hem obert..., la preocupació 
que m’havia generat i que motivava aquest obertura d’informació reservada és pre-
cisament esclarir les circumstàncies en què la difusió d’unes imatges mostra com un 
treballador contractat per la propietat parla amb un detingut que està assegut i em-
manillat a l’entrada de la finca, i que en aquell moment estava sota custòdia policial. 
Aquest és l’objectiu, aquesta és l’autocrítica. La fem sempre, eh?, i la continuarem 
fent. I és, com no pot ser d’una altra manera, l’exercici que ens agrada fer.

No ens consta, hi insisteixo, cap denúncia pel que fa a l’activitat d’aquesta em-
presa ni pel que fa a denúncies d’intrusisme. Els he comentat que és un fenomen que 
administrativament nosaltres hi estem a sobre, en el marc de les nostres competèn-
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cies –hi estem a sobre–; policia administrativa hi està a sobre i la Direcció General 
d’Administració de Seguretat exercirà les accions i els expedients que pertoquin.

Diputada Sirvent, li agraeixo la preocupació per les meves hores de son (rialles), 
però ser director general de la Policia ja comporta dormir poc, eh?, en tots els sen-
tits. Per tant, molt agraït.

Els agraeixo molt l’oportunitat que m’han donat d’explicar-me, de fer aquest 
exercici. Els he escoltat, no sé si ha quedat prou clar que he estat ben atent i amatent 
al que m’han dit. I els agraeixo molt el to i que hagin estat capaços, doncs, de fer 
aquestes crítiques constructives.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Martínez. Donar-li les gràcies per la seva compareixença 
i demanar-li disculpes també pel retard, que ja sap que hem tingut un canvi d’ordre 
del dia. 

En tot cas, doncs, l’acomiadem tot seguit i seguirem de seguida. En un parell de 
minuts seguim amb l’ordre del dia.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i es reprèn a dos quarts de sis i set 

minuts.

El president

Reprenem la sessió.
Abans de tot, vull fer una ràpida puntualització respecte a la qüestió del vídeo 

que s’ha visionat durant la compareixença. Primer, constatar que no hi ha hagut cap 
oposició formal, perquè tampoc hi ha hagut cap votació. El que hi ha hagut és un 
breu debat en l’àmbit de la Mesa de la comissió per decidir si s’emetia o no s’emetia 
el vídeo. Això «assenta un precedent» –entre cometes– dins de lo que és el funcio-
nament parlamentari; no s’havia donat el cas, llevat de sol·licituds concretes dins de 
l’àmbit de la Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Jo crec que cap grup parlamentari té inconvenient de que es puguin emetre 
aquest tipus de vídeos imputats al temps d’intervenció del grup corresponent. Però 
que, en tot cas, el que sí que cal demanar, per al bon funcionament de la comissió 
en un futur pròxim si és que es torna a produir el cas, és que es faci amb una antela-
ció suficient i amb un coneixement previ de què és el que es vol emetre, per, doncs, 
poder calibrar des de la Mesa de la comissió si s’admetrà o no s’admetrà l’emissió 
d’aquest vídeo. En tot cas ho deixem aquí.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona

250-00676/12

Seguim amb l’ordre del dia. El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 2,  
que és el debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la seguretat ciutadana a 
Girona; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta 
de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel per un temps màxim de cinc 
minuts.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Ens ubiquem al tren convencional i confrontant també 
amb l’estació d’alta velocitat. És una ubicació on tenim barris contigus com Santa 
Eugènia, Sant Narcís i tota la frontissa de la carretera de Barcelona, on a diari veiem 
aquest increment de la inseguretat –qualsevol gironí els hi pot constatar–, i només 
cal anar-hi qualsevol dia, on de forma continuada veiem altercats. I no entraré en un 
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decàleg de qui o de quins grups provoquen aquests altercats, avui no és la qüestió; 
però sí que hi hem de posar remei. I d’aquí ve aquesta proposta de resolució, que 
buscava garantir de forma puntual continuada, fins a erradicar aquesta situació, la 
seguretat, que no és més que un bé preuat, com diem moltes vegades, que el trobem 
a faltar quan ens manca només.

Dit això, els espectacles –i permetin-me que ho digui en aquest to– que veiem a 
Girona i en aquests indrets són deplorables: baralles, furts, delictes de forma conti-
nuada, no només a ciutadans sinó també a comerços. I el que hi hem de posar és..., 
erradicar aquesta situació lo abans possible per garantir una cosa que és de rebut, 
que és la seguretat a Catalunya i a la província de Girona, i en aquest cas a la ciutat 
de Girona, com no pot ser d’una altra manera, la nostra seguretat davant de les si-
tuacions que veiem.

També hi vull afegir: garantir la seguretat de qui es veu molt reduït amb els efec-
tius que té, que són els vigilants jurats de l’estació de Girona, en aquest cas, que es 
veuen en situacions..., i permetin-me, els hi posaré un exemple, que avui ho comen-
tava amb alguna diputada..., i dic «per desgràcia», perquè no és grat veure aques-
tes situacions, jo vaig ser testimoni d’un d’aquests altercats. Estic parlant d’un grup 
de quinze o vint nanos joves contra tres vigilants jurats. Imaginin-se la situació de 
pressió d’algú que desenvolupa una feina de control i seguretat dintre d’una estació. 
Però el que va ser també sobtat i no era grat de veure va ser com una d’aquestes per-
sones saltava del viaducte de Girona, amb la conseqüent fressa de com es trencava 
la cama quan tocava a terra.

Dit això, aquestes baralles de forma continuada, que ens poden portar, en un 
moment donat, un ensurt que ningú vol anomenar, ni jo ho faré en aquest moment..., 
però aquesta situació continuada o l’erradiquem i posem els mitjans i garantim la se-
guretat, o qualsevol dia d’aquests ens podem aixecar amb un titular, amb un ensurt 
que ningú vol sentir. Entenc que cap grup parlamentari vol sentir aquests titulars, 
ni vol sentir anomenar el que els gironins vivim en situacions diàries, ni els barris 
contigus les situacions que també a partir de les set, vuit, nou del vespre, viuen en 
molts de casos.

Vull agrair d’entrada al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i al Grup 
Republicà que heu pogut presentar esmenes, ens heu presentat esmenes, que han 
sigut acceptades amb una finalitat i un objectiu –i aquí vagi també aquest afegit 
d’agraïment–: per posar llum, per posar garantia i per posar futur també a erradicar 
aquesta situació que cap gironí vol, ni cap habitant ni ciutadà de cap comunitat au-
tònoma vol tampoc en el seu municipi o en la seva província.

Dit això, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. S’ha presentat una esmena per part dels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Per defensar l’esmena en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Bona tarda, president. Diputades, diputats, primer de tot agrair al senyor Castel 
que hagi hagut aquesta avinentesa i que s’hagin acceptat les esmenes a la proposta 
de resolució. Nosaltres demanem perllongar en el temps els dispositius i altres ac-
tuacions policials, perquè donin un cop de mà als vigilants de seguretat de l’estació 
de la Renfe de Girona, atesa la problemàtica que hi ha, i als seus voltants, on última-
ment s’està detectant aquest increment, doncs, de les activitats delictives.

És cert i és preocupant que en el conjunt de barris de Sant Narcís, de Santa 
Eugènia de Girona, s’ha detectat una certa situació d’inseguretat motivada per di-
ferents factors, tant delinqüencials com de convivència, la qual s’ha manifestat per 
part de les associacions de veïns, de policies locals i Mossos d’Esquadra. És cert 
que des de finals del 2017 va haver-hi un increment de determinats fets delictius, fet 
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que va motivar el disseny d’accions i operatius policials per part de l’ABP de Girona. 
A conseqüència d’això s’ha demostrat un increment de les detencions en un 67,7 per 
cent, amb seixanta-dos detinguts l’any 2017, fins a cent quatre l’any 2018.

Posaré alguns exemples, doncs, d’aquestes actuacions policials que s’han dut a 
terme, com és ara l’increment del patrullatge uniformat de reacció, com és l’incre-
ment de patrullatge uniformat de proximitat, també el de paisà. També hi ha hagut 
xerrades, per part d’efectius de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, a col·lectius 
vulnerables de la zona –escoles primàries, instituts–, per donar consells de preven-
ció de les principals tipologies delictives que afecten la zona. Hi ha hagut contacte 
setmanal amb unitats de la Policia Municipal de Girona per compartir informació 
rellevant o implementació de diversos dispositius policials.

Però bé, pensem que cal seguir treballant i, com molt bé ha dit, garantir els mit-
jans de forma coordinada entre policies locals i mossos d’esquadra, per tal de ga-
rantir la seguretat de la ciutadania i reduir d’aquesta manera, doncs, aquests actes 
delictius que afecten en concret en aquesta zona de Girona.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor, per posar fil a l’agulla a aquesta problemà-
tica, i esperem que tan aviat com sigui possible se solucioni aquest tema.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Picas. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. No afegiré gaire res, gaire res més al que acaba de dir la meva 
companya del Grup Republicà, perquè l’esmena la presentem conjuntament i l’es-
trany seria que jo digués una cosa diferent del que diu ella. (Rialles.)

Bé, hem presentat una esmena en el sentit de, dèiem nosaltres, «perllongar», «per-
llongar en el temps els dispositius i altres actuacions policials que s’estan duent a terme», 
eh? No quedava clar en la proposta de resolució. I hem afegit també «altres actuacions 
policials que s’estan duen a terme», que no són pròpiament el suport als vigilants jurats. 
I això, com deia ella, ha tingut una traducció en el nombre de detencions.

El barris de Sant Narcís i Santa Eugènia són uns barris que s’han vist afectats per 
totes aquestes circumstàncies que el senyor Castel, coneixedor de la realitat de Girona, 
d’altra banda, explicava; però també val a dir que hi ha un parell de dades que són 
positives en els barris de Sant Narcís i Santa Eugènia, com és que els fets delinqüenci-
als denunciats a Girona són inferiors als barris de Santa Eugènia i de Sant Narcís que  
en el conjunt de Girona, eh? S’han incrementat un 8,41 als barris de Sant Narcís i 
Santa Eugènia, i a Girona un 11 per cent, o les denúncies a l’interior..., els robatoris a 
interior de vehicle s’han reduït més, també, que en el conjunt de Girona.

Per tant, conscients del problema, sabedors de que s’hi està duent a terme una 
activitat policial i que aquesta activitat policial d’alguna manera ja dona els seus 
fruits, per descomptat que votarem a favor de tota aquesta proposta de resolució 
amb l’esmena presentada.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument, per explicar que nosaltres també hi votarem a 
favor. Hem constatat, efectivament, la situació que es descriu a la zona de l’estació de 
trens de Girona i creiem que cal una actuació especial, diguem-ne, en aquest indret. 

Ara, també constatar que aquest tipus de propostes de resolució es van multipli-
cant, concretament a territoris concrets es van multiplicant i creiem que això tam-
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poc és positiu, perquè al final és un problema que es dona a tot arreu del territori de 
Catalunya. Però, no obstant, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; molt breument també, per manifestar que nosaltres també hi votarem a favor, 
tot i que tenim dos elements que volíem comentar, no? El primer és que entenem que 
aquests tipus de problemàtiques no és suficient resoldre-les amb dispositius i altres 
actuacions policials, com es manifesta en el text proposat. És a dir, entenem que ca-
len abordatges més integrals, no només des de l’àmbit de la seguretat policial, però 
entenem, doncs, que aquí fan falta més efectius.

I el segon té a veure amb que ens preocupa el fet que haguem de recolzar, doncs, 
les tasques de vigilants jurats, en el sentit de que volem posar sobre la taula també 
o manifestar la problemàtica que pot superar que determinades tasques de segure-
tat en espais o en àmbits públics els acabem privatitzant cap a seguretat privada. 
Com sabem que, per exemple, doncs, s’està pensant de fer a les presons, on es vol 
substituir les funcions de vigilància dels Mossos d’Esquadra, també, per funcions 
de vigilància privada. I, en aquest sentit, no voldríem alimentar aquestes pràctiques.

Tot i això hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés.
S’ha admès l’esmena; per tant, sotmetrem a votació la proposta de resolució. Abans 

de sotmetre-la a votació, demano als portaveus dels grups si tenen cap substitució, per-
què consti en acta.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí; president, el diputat Francesc Ten substitueix la diputada Aurora Madaula.

El president

Grup Parlamentari de Ciutadans?

Jean Castel Sucarrat

Sí, president, hem tingut tres substituts durant la comissió. En aquest moment 
tenim una substitució del diputat Carlos Sánchez per Sergio Sanz.

El president

Molt bé.
Doncs sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra

250-00722/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 3, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre un canvi de model en 
la distribució dels efectius de l’Àrea de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra; 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolu-
ció, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.
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Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Aquesta proposta de resolució va en la línia d’intentar 
que..., veurem després que aquesta transacció a la que hem pogut arribar també amb 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, anirà en la línia 
d’obrir aquest estudi on podem visualitzar..., hem vingut d’una necessitat de tenir la 
Brimo, per exemple, a diferents províncies fora de l’àmbit de Barcelona. Sabíem que 
la Brimo estava centralitzada tota ella a Barcelona amb diferents desplaçaments a pro-
víncies quan és precís. Però el que ens agradaria –i era la pretensió i ho vull explicar 
molt concretament– és mantenir en un futur, després d’aquest estudi al que hem arri-
bat, que ens ha de dir com i de quina manera ho hem d’acabar fent, mantenir el que és 
la Brimo actual a Barcelona i obrir nous departaments, on també haurem de visualit-
zar, en un futur pressupost, no només els vehicles que seran necessaris per a Girona, 
Tarragona i Lleida, sinó també els efectius que, amb aquestes noves promocions, els 
membres de Mossos d’Esquadra que a dia d’avui estan a diferents ABP puguin també 
demanar el trasllat a aquests nous departaments provincials que obríssim.

Per què? Per una finalitat molt normal, que és donar una cobertura també... 
Pensem una cosa: que on no arribava la Brimo –amb la necessitat de l’actuació 
del perquè va ser creada la Brimo, per exemple, i això ho ha viscut aquest diputat 
a Girona–, pel temps de reacció i la tardança que haguessin provocat per aquesta 
centralització, el que ens trobàvem és que fèiem actuar l’ARRO. L’ARRO té una ti-
pificació molt clara en les seves actuacions i perquè va ser també construïda dintre 
del Cos de Mossos d’Esquadra. 

I el que demanem només és que tinguem..., de la mateixa manera que tenim 
l’ARRO, que tinguem un dispositiu de la Brimo; un nou dispositiu, mantenint tam-
bé tota la Brimo que tenim a dia d’avui. Que vull aportar una dada: la Brimo, a dia 
d’avui a Catalunya, el 95 per cent –95, vull repetir-ho– de les seves actuacions són 
a Barcelona, cinturó vermell i àrea metropolitana.

Dit això, la necessitat. Agrair –i ja avanço també el posicionament de les esme-
nes– als dos grups que hàgim pogut arribar a aquesta transacció; transacció que 
hem fet arribar a la Mesa i als diferents grups parlamentaris. I esperar amb cande-
letes aquest estudi on volem la visualització, tal com vàrem estar en diferents reu-
nions en aquesta nova llei, futura Llei de policia de Catalunya..., igual que estem 
treballant la Llei de policia de Catalunya estem treballant la Llei d’emergències. 
Però en la nova Llei de policia de Catalunya també poder començar a parlar d’una 
forma clara, explícita i incorporada, que tindrem Brimo a les quatre províncies.

Dit això, agrair, com no pot ser d’una altra manera, la transacció i que tot pugui 
arribar a bon port.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi ha una esmena presentada pels grups parla-
mentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Per defensar l’esmena presentada en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat 
Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair al diputat Jean Castel, de Ciuta-
dans, que haguem pogut arribar a una transacció. Com ja ha dit i ha fet esment, s’ha 
fet arribar a la Mesa i a la resta de grups parlamentaris. El tema de les funcions 
que realitza la Brimo són amb relació a les tasques dels dispositius d’ordre públic, 
dispositius de seguretat complexos, com són esdeveniments esportius, i també en 
l’actuació amb dispositius relacionats amb grans emergències, grans catàstrofes o 
greus accidents.

A nivell territorial i de forma centralitzada són complementaris a aquestes ac-
tuacions a través de les ARRO quan les Brimo no podem assumir aquests dispo-
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sitius. Actualment existeixen unitats específiques d’ordre públic a les nou regions 
policials i permeten donar cobertura a aquestes situacions d’imprevistos o d’urgèn-
cia. L’actual ubicació de la Brimo permet donar cobertura a la regió policial metro-
politana, que és on hi ha més població i també és on es produeixen més necessitats 
d’aquests dispositius, per això aquest percentatge tan elevat que el senyor Castel ha 
dit amb què les Brimo actuen a la regió metropolitana. Bàsicament perquè és on hi 
ha més població i també és on hi ha més necessitat d’aquests dispositius.

Aprovarem aquesta proposta de resolució amb la transacció a què hem arribat, 
per tal d’aprovar de fer un estudi per valorar la idoneïtat de si s’ha de descentralitzar 
aquesta unitat de la Brimo. Per tant, donarem suport a aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt bé; molt breument també, per agrair al senyor Castel que hagi estat sufi-
cientment dúctil com per poder arribar a un acord; a un acord sobre la desconcentra-
ció de la unitat de la Brimo i amb l’esperança de que, fruit d’aquest estudi, no sigui 
la Brimo l’únic cas en què hi ha centralisme a Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar-se sobre la PR, en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres teníem el dubte inicialment de que la intenció no fos 
dividir la Brimo en unes quantes. Entès, solucionat aquest dubte, aclarit, i crec que 
amb aquesta transacció queda bastant clar, nosaltres votarem a favor també d’aquest 
estudi de la possible descentralització.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Nosaltres creiem que, en tot cas, l’estudi hauria d’incorpo-
rar el conjunt d’elements del Cos dels Mossos d’Esquadra i no només posar l’accent 
en la Brimo, perquè entenem que per fer front als problemes de seguretat, doncs, és 
important una visió més integral. Tot i això, no tenim inconvenient en que s’estudiï 
la idoneïtat de la desconcentració de la unitat de la Brimo i, per tant, també hi vo-
tarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés.
Bé, com s’ha dit, hi ha una esmena transaccional que està a disposició de tots els 

grups parlamentaris i també de la Mesa. Per tant, sotmetem a votació la proposta de 
resolució amb la nova redacció donada per l’esmena transaccional. Senyor Castillo, 
em demanava la paraula? (Veus de fons.) No? (Veus de fons.) Ja volia votar (rialles), 
molt bé. 

Doncs sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona

250-00786/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 5, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la reobertura de la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona; presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula, per defensar la 
proposta de resolució, l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bàsicament és una proposta per reobrir al més aviat possible 
una comissaria que nosaltres li diem «comissaria de metro» dels Mossos d’Esqua-
dra, i realment ens estem referint a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Mossos d’Es-
quadra, que estava a plaça Catalunya, al subsòl del metro.

Nosaltres demanem que es torni a reobrir. Des de l’any 2007 està amb unes obres 
de rehabilitació. A la ciutat de Barcelona s’ha produït fa poc un cert repunt en la 
inseguretat, i hem pogut constatar també, així mateix, que en paral·lel a aquest re-
punt de la inseguretat s’ha produït una davallada de les denúncies que es realitzen. 
Pràcticament aquesta comissaria rebia vint mil denúncies l’any i crèiem que feia fal-
ta reobrir-la per donar aquest servei, per donar facilitats a les víctimes de qualsevol 
delicte de que puguin denunciar de manera molt fàcil.

Se’ns han presentat unes esmenes. Hem posat, jo crec que tots plegats, bona vo-
luntat: acceptarem les esmenes. I, en fi, demanem que es reobri, naturalment, quan 
estigui en condicions, que és l’esmena que s’ha aportat. Creiem que era una obvietat, 
però si es vol posar, doncs, l’acceptem.

En segon lloc parlàvem de la coordinació policial des de l’oficina en concret. 
Se’ns ha fet una esmena parlant de la coordinació policial en general i també l’ac-
ceptarem.

I en tercer lloc, doncs, naturalment dotar l’oficina, quan es reobri, dels mitjans 
necessaris, tant perquè els treballadors i treballadores hi estiguin en condicions, 
com per poder donar un bon servei.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Hi han tres esmenes presentades pels grups par-
lamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Per defensar les esmenes presenta-
des en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Lluïsa 
Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. I en primer lloc agrair la voluntat de diàleg i d’haver pogut 
arribat a aquests acords del diputat Carles Castillo, que ens has acceptat, després  
de poder-ne parlar, les esmenes que plantejàvem per part del nostre grup i del Grup de  
Junts per Catalunya. De fet, estem satisfets de que s’hagi pogut arribar a aquest 
acord, perquè estem segurs de que compartim plegats la necessitat de la reobertu-
ra d’aquesta oficina d’atenció ciutadana del Cos dels Mossos d’Esquadra de la pla-
ça Catalunya, per la seva evident situació geogràfica estratègica, que evidentment 
permet que sigui fàcilment accessible per a la ciutadania, però també per a tot el 
turisme que hi ha a Barcelona, així com també facilitar l’atenció de les persones 
que hagin pogut patir algun problema o ser víctimes d’algun delicte en el transport 
públic.

I, per tant, ens sembla una bona mesura. De fet, cal reobrir aquesta OAC que es 
va haver de tancar, com comentava el diputat, el 2017 per problemes estructurals de 
l’oficina, i que som conscients que el departament està treballant en aquestes tasques 
de reparació per poder procedir a la seva obertura.
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De la mateixa manera que un altre punt que dona aquesta proposta de resolu-
ció, que ens sembla cabdal: la tasca conjunta del Cos dels Mossos d’Esquadra, la 
Guàrdia Urbana, juntament amb aquesta cooperació de, com es diu aquí, «del per-
sonal qualificat i necessari», etcètera, que treballen pels diferents transports.

Per tant, compartim fil per randa aquesta moció. Hi havien aquestes matisacions 
que hem pogut acordar i, per tant, hi donarem absolut suport.

El president

Moltes gràcies, senyora Llop. Per defensar les esmenes presentades en nom del  
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Sol-
sona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, doncs, primer de tot, agrair, com ja ha dit també la diputada Llop, el fet de 
que el diputat Castillo accepti les tres esmenes presentades. Agrair també que és una 
PR, diguem-ne, molt tècnica i assenyada, de sentit comú. Per tant, aquí, a vegades 
amb aquests tipus de propostes de resolució el que es pot fer és una exposició de 
motius, diguem-ne, apocalíptica sobre la conveniència o no de l’obertura o no d’una 
estació concreta en un lloc concret. I, per tant, no ha estat així.

Per tant, diguem-ne, que el to de la proposta de resolució i el to també de les 
esmenes porten a que sigui una proposta que es pugui aprovar; aprovar en la seva 
totalitat amb les esmenes; per tant, també donant sentit comú a un fet que és lògic, 
que és intentar obrir el millor possible, amb les condicions necessàries, un lloc, un 
espai, que per la seva situació també estratègica, a nivell de la ciutat, pugui també 
donar sortida i cobertura a una demanda, diguem-ne, d’atenció en el cas de que..., 
es demostra, doncs, que hi ha aquest dèficit també, actualment, en aquella zona en 
concret.

Res més.

El president

Moltes gràcies, senyor Solsona. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, 
en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso 
Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, la seguridad de los ciudadanos debe ser una priori-
dad para este Govern, pero la comisaría de los Mossos d’Esquadra de la plaza de 
Cataluña está cerrada desde 2017. Y actualmente las víctimas de los delincuentes 
deben desplazarse a otras comisarías para poder interponer sendas denuncias, las 
cuales, por cierto, ya están colapsadas, y más en esta época del año.

Y es que hablamos nada más y nada menos que de Barcelona. La ciudad que ha 
demostrado ser una de las más inseguras de España, un hecho bien conocido en el 
resto de Europa. Y des de Ciutadans creemos que no debemos dejar desprotegidos 
y sin servicios de atención a los ciudadanos en una de las zonas más calientes de la 
ciudad y asegurarnos no solamente la atención al ciudadano, pues los ciudadanos se 
sienten desamparados tras sufrir un robo o su intento, sino también crear un efecto 
disuasorio al tener agentes de Mossos d’Esquadra en la misma plaza Cataluña y ase-
gurar una mayor rapidez en las actuaciones policiales que así se den.

Cuando esta comisaría daba servicio a los ciudadanos se registraban entorno a 
veinte mil denuncias al año, que se han reducido a la mitad por el cierre de esta co-
misaría. Eso quiere decir que entorno a diez mil acciones delictivas de los maleantes 
quedan impunes ante la inacción de este Govern, que ha decidido que la prioridad 
no son las personas. Y además esos diez mil delitos se quedan sin denuncia y no 
serán jamás perseguidos por la justicia, simplemente porque no tenemos una comi-
saría donde poder interponer estas denuncias.
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No podemos dar la espalda a los ciudadanos que esperan que tengan el amparo 
de la Administración cuando se les roban sus pertenencias o son víctimas de cual-
quier hecho delictivo. Así que des de Ciutadans apoyaremos esta propuesta de reso-
lución, incluso con las enmiendas que proponen desde este Govern, o sea, los grupos 
que dan apoyo a este Govern, a pesar de ser, pues, bastante tibias.

Solo acabar con un deseo: que el Govern mejore la cooperación entre cuerpos de 
seguridad y que no se pongan una venda en los ojos, tanto si es con una delincuen-
cia, con un delincuente en la plaza Cataluña, como si es en una persecución en la 
ronda del Litoral. Creemos que es un aspecto básico a mejorar.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Nosaltres creiem que la proposta de resolució que presenta 
el Grup Socialistes i amb l’esmena a què s’ha arribat amb el Govern posa de ma-
nifest una evidència, que és la necessitat de tenir aquesta comissaria al metro de la 
ciutat de Barcelona, la importància de reobrir-la –i, per tant, hi votarem a favor–, 
com també la importància de la coordinació entre els diferents cossos: la Guàrdia 
Urbana, la policia i els servei de TMB. Per tant, votarem a favor d’aquesta reso-
lució. 

I també voldríem manifestar que, tot i que és..., és a dir, sense negar, no?, l’evi-
dència que han augmentat els furts, que ha augmentat la percepció d’inseguretat a la 
ciutat de Barcelona, no caiguem en l’alarmisme de vendre Barcelona com una ciu-
tat insegura, perquè no ho és. Barcelona és una de les ciutats més segures del món. 
Per tant, cal treballar per continuar mantenint-ho així. Cal treballar per no revertir 
aquesta situació. I, en aquest sentit, la proposta de resolució que es fa, doncs, creiem 
que ens permetrà avançar en això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés.
Com ha anunciat ja el portaveu del grup proposant, accepta les esmenes de re-

solució.
Per tant, passem a votar la proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
Per tant, sense més punts a tractar, aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i sis minuts.

Nota de rectificació

Al DSPC-C 298, del 3 de juliol de 2019, a la pàgina 25, sisena línia: 
On hi diu «l’article 100.2.2» hi ha de dir «l’article 102.2».
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