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Sessió 16 de la CI

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

deix Chakir el Homrani Lesfar, acompanyat del vicepresident, Oscar Aparicio Pedrosa, i de 

la secretària, Irene Negre i Estorach. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Judit Alcalá González, Ramon Espadaler Parcerisas i Mario García Gó-

mez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Pau Morales i Romero, Lluïsa Llop i Fernàn-

dez i José Rodríguez Fernández, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Jeannine Abella i Chica, 

Pere Albó Marlés i Marta Madrenas i Mir, pel G. P. de Junts per Catalunya; Sergio Macián 

de Greef, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú Po-

dem; Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompa-

nyat de la directora general d’Administració de Seguretat, Sonia Andolz Rodríguez; el se-

cretari general del Departament d’Interior, Oriol Amorós i March, i el director general de la 

Policia del Departament d’Interior, Pere Ferrer Sastre.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la trami-

tació d’expedients associats a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutada-

na (tram. 355-00053/13). Conseller del Departament d’Interior. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actua-

ció del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió 

de les acusacions particulars contra manifestants (tram. 355-00037/13). Comissió d’Interior. 

Sessió informativa.

3. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’acu-

sació particular contra Marcel Vivet (tram. 355-00038/13). Comissió d’Interior. Sessió in-

formativa.

4. Compareixença del secretari general d’Interior i el director general de la Policia da-

vant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’actuació del Departament d’Interior en 

l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars con-

tra manifestants (tram. 357-00093/13). Comissió d’Interior. Compareixença.

El president

Bon dia, diputats i diputades. Bona tarda, honorable conseller. Bona tarda a tots 
els convidats, a l’equip del Departament d’Interior i a tots els convidats que hi ha a 
la sala. Iniciem la sessió de la Comissió d’Interior. 

Sí que els hi recordo que tenim quatre punts de l’ordre del dia. Com saben els 
portaveus, la proposta de la presidència de la Mesa és que els punts 2, 3 i 4 es subs-
tanciïn conjuntament. També tenen la temporalització. Sí que, abans d’iniciar la 
compareixença de l’honorable conseller, algun grup ha de notificar substitucions? 
(Lluïsa Llop i Fernàndez demana per parlar.) Sí, diputada Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Per part d’Esquerra Republicana, el diputat Pau Morales substituirà el diputat 
Carles Castillo.

El president

(Marta Madrenas i Mir demana per parlar.) Sí, diputada.

Marta Madrenas i Mir

No sé si cal que els comuniqui que, a l’estar..., en no poder comparèixer la diputa-
da Esteve, doncs, seré jo la portaveu, en aquest cas, del grup de Junts per Catalunya.

El president

Perfecte, moltes gràcies. Cap altre grup? (Pausa.)
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Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre la tramitació 
d’expedients associats a la Llei orgànica 4/2015, de protecció 
de la seguretat ciutadana 

355-00053/13

Doncs iniciaríem la compareixença de l’honorable conseller en el primer punt de 
l’ordre del dia: sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’In-
terior sobre la tramitació d’expedients associats a la Llei orgànica 4/2015, de pro-
tecció de la seguretat ciutadana. Com bé saben, aquesta és una sessió informativa a 
sol·licitud pròpia del conseller d’Interior. Conseller, té un temps màxim d’una hora. 
Quan vostè vulgui.

El conseller d’Interior (Joan Ignasi Elena i Garcia)

Molt bé, molt bon dia. Bona tarda, president, diputades i diputats, portaveus, i 
també a la gent de l’equip del departament, així com també veig alguns represen-
tants d’entitats, de sindicats, etcètera. Doncs molt benvinguts a tots. 

Comparec, efectivament, avui per explicar la tramitació dels expedients associats 
a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, LOPSC, que fem 
des del Departament d’Interior. 

Abans de res vull deixar ben clar que des del departament, com no pot ser d’una 
altra manera, apliquem tot el marc legal –tot. I això inclou, naturalment, la llei or-
gànica de protecció de la seguretat ciutadana, però també la jurisprudència que se’n 
deriva. Com bé saben, no ens agrada, aquesta llei; no ens agrada gens. Ens agrada 
tan poc que demanem la seva derogació, com, de fet, ho demanava una majoria de 
grups parlamentaris que avui formen una majoria en el Congrés de Diputats, que 
qualificaven –com per exemple el Partit dels Socialistes de Catalunya– que era una 
llei pròpia de l’Hongria d’Orbán. I és veritat, perquè és una llei que vulnera drets 
fonamentals, al nostre entendre. 

Però, malgrat tot, no podem deixar d’aplicar-la i no hem deixat d’aplicar-la. No-
saltres seguim tenint la voluntat que aquesta llei sigui derogada. Hi insistim: no 
s’entén que a aquestes alçades, havent-hi una majoria al Congrés de Diputats que fa 
possible aquesta derogació que s’hi havia compromès, no s’hagi fet. És del tot urgent 
i necessari fer-ho tan aviat com sigui possible. Perquè, hi insisteixo, és una llei que 
al nostre entendre atempta contra els drets fonamentals de les persones. 

Dit això i abans d’entrar en matèria, la meva intervenció tractarà sobre els se-
güents punts. En primer lloc, l’estat de la situació; en segon lloc, la tramitació de la 
Llei 4/2015; en tercer lloc, les millores que estem aplicant i aplicarem, i, en quart 
lloc, la introducció de més garanties de drets fonamentals.

Amb relació a l’estat de la situació. Primer de tot i per situar-nos, els faré un re-
sum del que ha suposat la tramitació de la llei de protecció de la seguretat ciutadana 
al Departament d’Interior des del 15, en el que va ser aprovada. Des que aquesta llei 
va entrar en vigor el juliol del 15, els mossos han fet la seva feina aixecant les actes 
que han estat necessàries i els juristes del departament també han fet la seva feina 
de gestió dels expedients. 

Així, en aquests set anys, s’han aixecat 610.526 actes policials i s’han gestionat 
un total de 368.367 expedients. Són xifres de 31 de desembre de l’any passat. Fi-
xin-se que l’activitat era molt baixa, el 15; després se situa als cinquanta mil, apro-
ximadament, expedients; fins a l’any 20, que es triplica, i el 21, que es quadruplica. 

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Aquí poden veure els gràfics que després aniré detallant i concretant. Del con-
junt de les actes aixecades, 381.676 corresponen a la llei orgànica de protecció de la 
seguretat ciutadana. És a dir, de les 610.000, 381.676 corresponen a la llei mordassa. 

En aquest cas, s’han gestionat des del departament 241.929 expedients en tots els 
àmbits que recull la llei: actes de desobediència o obstrucció a l’autoritat, exhibició 
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d’armes o consum o tinença de drogues, passant per les manifestacions i altres ti-
pologies que tenen i que després detallaré. En concret, se n’han iniciat 176.831 i se 
n’han arxivat 65.098. Aquí hi han les gràfiques, també, que posteriorment a poc a 
poc aniré desgranant. 

Pel que fa a la diferència entre les actes i els expedients gestionats, les 139.247 
actes restants majoritàriament s’han derivat a altres administracions competents o 
bé han anat a la via penal perquè era on corresponia. D’altra banda, d’aquestes ori-
ginals 610.526 actes que mencionava, s’inclou dintre d’elles un total de 229.350 que 
finalment s’han tramitat bàsicament per la llei de salut pública. És a dir, d’aquestes 
610.526, n’hi ha 381.176 que són de la llei mordassa, se n’han tramitat 241.292 i se 
n’han derivat a altres administracions o a la via penal, tal com els hi deia, 139.247. 
I, a més a més, n’hi han 229.350 que són actes que corresponien a la llei de salut pú-
blica –gestionada per un altre departament–, derivades de les sancions covid, però 
que anaven al Departament d’Interior perquè eren gestionades per Mossos d’Esqua-
dra o per policies locals. 

En aquests anys, si deixem de banda el 2015, any en què es va començar l’apli-
cació de la llei al juliol i es va haver de posar en marxa tot el sistema de gestió, la 
resta d’anys s’ha gestionat, aproximadament, de mitjana, un setanta-u per cent de les 
actes –si bé el 2020 hi ha una diferència molt remarcable, amb la gestió només d’un 
vint-i-u per cent per una raó molt evident, que és com a conseqüència de la covid. 
Tornaré després a aquestes xifres en valors absoluts.

Per què? Què és el que passava en el moment que vam entrar al departament el 
juny de l’any passat? Que encara estàvem en pandèmia, en primer lloc. Justament 
feia pocs dies que s’havia acabat el segon estat d’alarma, el 9 de maig. Ens vam tro-
bar una allau de sancions acumulades de l’any 2020 com a conseqüència de l’im-
pacte que va tenir la pandèmia, com després explicaré, en el personal i en altres 
elements, però sobretot en l’increment brutal de sancions. I la pandèmia encara tenia 
un impacte molt i molt gran arreu, i naturalment també al departament, i encara en 
tindria molt durant la resta de l’any 21 en molts aspectes.

Vegem l’impacte de la pandèmia. En primer lloc, més actes. Si del 16 al 19 s’ha-
vien aixecat al voltant de cinquanta mil actes anuals –per exemple, l’any anterior, 
el 19, van ser 57.000 pràcticament–, el 20 passem a 168.000, quasi 169.000, i el 21 
a 208.000. Aquí es veu molt clarament l’impacte de la pandèmia. Estem parlant de 
triplicar o gairebé quadruplicar el volum d’actes que teníem d’abans de la pandè-
mia. Hem de tenir en compte que part d’aquestes són les 229.000 que he explicat 
abans que s’havien de gestionar per la llei de salut pública; però havien de rebre’s i 
recepcionar-se per part del departament, veure-les, llegir-les i, per tant, derivar-les 
on corresponia i, per tant, hi havia una feina de gestió molt notable. 

Durant el primer estat d’alarma –març-juny del 20– i seguint les instruccions del 
Ministeri de l’Interior, els cossos policials van denunciar els incompliments de les res-
triccions en la llibertat de circulació com a infraccions de la llei orgànica de protecció 
de la seguretat ciutadana. Va ser des de la DGAS, de la Direcció General d’Adminis-
tració de Seguretat, que es va considerar que aquestes conductes eren incompliments 
de la llei de salut pública, de l’article 68.b en concret. I posteriorment, després del 
primer estat d’alarma, ja es van qualificar així, però seguien arribant al departament. 
Així doncs, el 2020 les actes aixecades en base als articles de la llei de seguretat ciu-
tadana van ser 82.000 i el 21, 65.000. És a dir, si la mitjana eren cinquanta mil anuals, 
l’any 2020 van ser 82.000 i 65.000 el 21. I, a banda, aquestes 229.000 que van arribar 
i que van haver de ser derivades per Salut a través de Salut Pública. 

En segon lloc, hi va haver l’impacte del teletreball sobre uns sistemes de gestió 
que eren, podríem dir, antiquats o que, en tot cas, no estaven prou modernitzats i 
adequats tecnològicament. A causa de la situació sanitària, els treballadors del de-
partament, molts d’ells, doncs, naturalment treballaven des de casa, com tants i tants 
treballadors del país, amb les dificultats i inconvenients i dificultats, en definitiva, 
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que això comporta. Es van haver d’adaptar els mitjans i els circuits de treball amb 
un circuit de tramitació dels sancionadors on encara hi ha un ús molt alt del paper. 
Les actes es fan en paper i viatgen en paper a la unitat de tramitació. Si la gestió 
d’aquest mecanisme en situació de normalitat ja és complicada i lenta, doncs, amb 
el personal o gran part del personal treballant des de casa, amb teletreball, encara 
ho va ser molt més. 

Vull aprofitar per agrair a tots els treballadors i treballadores del departament la 
seva tasca i dedicació durant el temps de pandèmia i a tots els cossos de seguretat i 
treballadors públics que han patit, doncs, l’impacte de la pandèmia i donar-los grà-
cies per haver continuat al peu del canó amb les dificultats que hi ha hagut.

En tercer lloc, més baixes de personal. No som una excepció. També hi va haver 
moltes baixes derivades dels confinaments, derivades de contacte estret i derivades 
de gent que va tenir la covid al llarg d’aquests mesos, que naturalment també va im-
pactar en l’organització. 

En quart lloc, major complexitat administrativa. D’una banda, tenim l’impacte de 
la gestió de les actes inicialment aixecades com a conseqüència de la LOPSC i que es 
van haver de tornar a qualificar com a article 68 de la llei de salut pública, que aques-
tes..., i, a banda d’aquestes, les que els he dit de les 86.000 i les 142.000 del 21. D’altra 
banda, la normativa del Procicat amb relació a la pandèmia va suposar triplicar els 
tràmits a l’hora de gestionar la comunicació de manifestacions, cosa que va dificultar 
o, en tot cas, fer més complexa la feina. Cada comunicació obria tres procediments 
administratius per notificar als convocants les mesures covid que hi hagués vigents 
en aquell moment, i fins i tot algunes d’elles requerien resolució dictaminant les con-
dicions finals en què aquella manifestació s’havia de dur a terme.

També hem de tenir en compte que durant l’any 20 i fins al juliol del 21 es va 
haver de prioritzar la tramitació dels expedients sancionadors per incompliments de 
restriccions establertes per l’estat d’alarma, en particular, pel primer estat d’alarma. 
I, després, per si no fos poc, el juliol del 21, el Tribunal Constitucional va declarar 
inconstitucional el primer estat d’alarma i ens vam veure obligats a retornar totes les 
multes imposades i abonades per incompliments de les mesures del març al juny del 
2020. El tràmit de devolució es va obrir el 29 de desembre del 21 i estarà actiu durant 
un període de quatre anys. Això també ens està comportant moltíssima feina, fins 
al punt que hem hagut de contractar personal temporal que tindrem contractat fins a 
juliol del 22 per tramitar les gestions vinculades a la devolució d’aquestes sancions.

Els informo que fins ara hem tornat sancions per un import d’1.108.028 euros 
–1.108.028 euros–, que suposa aproximadament un vint-i-cinc per cent del que hem 
de retornar. Més concretament, dels 24.289 expedients amb sanció i ingrés efectuat, 
han demanat la devolució 9.382 persones, a les quals 5.596 ja se’ls ha efectuat el pa-
gament i 3.535 estan pendents de la seva oportuna validació. 

Malgrat aquesta situació, s’ha continuat treballant amb tota la intensitat i pro-
fessionalitat. Tant és així que l’any 21 ha estat el de més volum de gestió d’expedi-
ents vinculats a la llei orgànica de seguretat ciutadana. En concret, més de 52.000 
expedients gestionats, que suposa un percentatge entorn del vuitanta per cent, és a 
dir, per sobre de la mitjana dels darrers anys i homologable als anys anteriors a la 
pandèmia.

Per això, ens sembla profundament injust que alguns grups assegurin que no es 
tramiten expedients. Ho és, sobretot, perquè l’esforç que s’ha fet durant tot aquest 
temps per poder portar a terme la feina i afrontar alhora la complexitat del moment 
ha estat extraordinari per part de tots els responsables del departament i, particular-
ment, per part dels treballadors. S’han gestionat els expedients i s’ha fet amb percen-
tatges de gestió altíssims. Hi insisteixo, és per això que els confesso que em sorprèn 
i em decep aquesta obsessiva ofensiva contra el departament en relació amb que no 
es fa compliment estricte, sever, fins i tot diria jo, de la llei mordassa per part del 
Departament d’Interior.
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Ho vull resumir: l’any 21 s’han tramitat 52.000 expedients. És l’any en què 
s’han tramitat més expedients en nombres absoluts. Alhora, s’han derivat més de 
150.000..., aproximadament, 150.000, l’any 21, expedients covid que anaven vincu-
lats a la llei de salut pública. Alhora, s’estan retornant amb molta eficiència tots els 
diners derivats de les sancions imposades pel primer estat d’alarma que corresponen 
a la conselleria d’Interior. I s’ha gestionat, a més a més, tot això amb bàsicament els 
treballadors fent teletreball durant molt de temps –per raons òbvies, per raons sani-
tàries– i amb moltes baixes.

Vull insistir també en una qüestió, potser després hi faré referència, el que ha 
suposat el retorn aquest de les quantitats de multes derivades de la covid i de la sen-
tència del Tribunal Constitucional.

En segon lloc, la tramitació de la llei mordassa, de la llei orgànica de protecció 
de la seguretat ciutadana. Aquesta és la introducció que els he explicat fins ara que 
els volia fer sobre en quina situació estàvem a mitjans de l’any passat i en tot aquest 
període de la covid. I ara voldria entrar a parlar del que comporta la tramitació dels 
expedients de la llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana. 

D’entrada, però, és important aclarir alguns conceptes. Primer, voldria recor-
dar que una acta aixecada per un cos policial no és sempre equivalent a una sanció; 
una acta recull uns fets i no necessàriament generarà la instrucció d’un expedient 
o la incoació d’un procediment sancionador. Hi ha actes que seran arxivades, si bé 
igualment han suposat una feina per al personal instructor perquè les han hagut de 
valorar. Els motius d’arxivament poden ser diversos. I hi ha actes que no contenen 
cap fet sancionable, per exemple, ja sigui perquè els juristes que les tramiten consi-
deren que no està motivada la incoació de l’expedient, perquè no es pot tipificar la 
sanció dins de l’article concret o bé perquè són simples atestats que documenten uns 
fets però que no comporten una falta administrativa. Els en posaré un exemple: una 
manifestació en la que s’adverteix a una persona que no pot travessar o que se li re-
comana que no travessi per un determinat lloc perquè pot ser perillós, i aquesta per-
sona, tot i l’advertiment, decideix igualment passar pel mig i els agents aixequen una 
acta per deixar-ne constància. Per què? Perquè si aquesta persona, en un moment 
determinat, té algun tipus de lesió o algun tipus d’incident, que quedi constància es-
crita que ha estat advertida del risc que hi havia en aquell moment. Per posar-ne un 
exemple, que n’hi podrien haver centenars.

Hi ha actes que acaben prescrivint perquè no es pot notificar la resolució a la 
persona. Pot passar que caduqui el procediment perquè no s’ha pogut notificar la 
resolució per la circumstància que sigui. En fi, poden haver-n’hi moltes: la defun-
ció de la persona, el domicili no localitzat o a l’estranger, manca documentació... Si 
no s’aconsegueix comunicar l’anomenat acord d’iniciació, l’inici de l’expedient, a 
la persona, l’acta s’arxiva; però també comporta, naturalment, una feina de gestió.

I un segon d’àmbit de coses. Hi ha actes que no s’acabaran incoant per part de la 
Generalitat per motius diferents: perquè es deriven a altres administracions que en 
tenen la competència. Així doncs, aquell expedient es comptabilitzarà a l’inici però 
s’acabarà tramitant per una altra administració. Per exemple, l’article 35.2 de la llei 
mordassa, que tracta de la tinença d’armes i explosius, en gran part no és competèn-
cia d’Interior, sinó de la Guàrdia Civil, a excepció d’un aspecte molt concret. Això 
explica, per exemple, que de les 13.000 actes policials aixecades només hi hagin en 
aquest àmbit 38 expedients. 

Hi ha actes que s’han acabat tramitant en base a altres lleis. Com els deia abans, 
després del primer estat d’alarma, les actes aixecades segons l’article 36.6 de la llei 
orgànica de seguretat ciutadana es van tornar a qualificar en base a la llei de salut 
pública.

Hi ha actes que no es tramiten per via administrativa, sinó que s’acaben trami-
tant per la via penal. Uns mateixos fets denunciats administrativament també poden 
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haver-se denunciat penalment i, per tant, s’obre un procediment penal i se suspèn la 
via administrativa.

I, per acabar amb la casuística, hi poden haver diverses actes policials atribuïdes a 
una mateixa persona que, quan es tramiten, es concentren en un únic expedient. A més, 
hem de pensar que, quan una persona rep un acord d’iniciació de l’expedient, aquesta 
hi pot presentar al·legacions i, per tant, aquestes poden ser estimades.

Dit això, per posar en context el tema de la seguretat ciutadana, hem de dir que a 
Catalunya i Espanya existia abans de la llei mordassa també una llei de seguretat ciu-
tadana; d’una altra forma, però hi havia també una llei de seguretat ciutadana. Ales-
hores, la Direcció General de la Policia exercia aquestes competències i els equips 
de les seves assessories jurídiques tramitaven els expedients. L’11, l’any 11, es crea la 
Direcció General d’Administració de Seguretat, la DGAS, i se li assigna la potestat 
sancionadora en l’àmbit de la seguretat interior i seguretat ciutadana. Per resolució, 
en aquell mateix moment es deleguen immediatament determinades facultats san-
cionadores de la DGAS a la Direcció General de la Policia, com es deia textualment, 
«amb la finalitat d’agilitzar la tramitació dels procediments sancionadors».

Quan el 15 s’aprova la llei mordassa, la DGAS n’assumeix les competències, 
però torna a delegar formalment la majoria de les funcions a la Direcció General de 
la Policia, que ja no comptava, perquè es considerava..., es va considerar, segons es 
deia, amb prou personal per tramitar el conjunt dels expedients.

Si mirem el règim sancionador de la llei, contemplem tres menes de sancions: les 
molt greus, que tenen quatre tipus de sanció –quatre tipus–; les greus, que en tenen 
vint-i-tres, i les lleus, que en tenen disset. O sigui, es pot estendre una acta a través 
de quaranta-quatre supòsits diferents, que no és poca cosa. I els sistemes d’informa-
ció que ens hem trobat per gestionar-ho, sincerament, no permeten tenir una bona 
traçabilitat de tot aquest conjunt de fets.

I com és el circuit de gestió que se segueix una vegada el cos policial, que pot 
ser la policia local o Mossos d’Esquadra, aixeca una acta per un article d’aquests 
relacionat amb la llei? Les actes es transporten físicament amb paper fins a l’oficina 
on hi ha la unitat tramitadora referent al territori, i allà el personal tramitador intro-
dueix en un programa informàtic la informació bàsica que recull l’acta. En aquest 
punt, sincerament, els diré que aquest programa, que aquest circuit, necessita mi-
llorar. I en això estem, com els explicaré després. Els juristes tramitadors incoaran 
l’expedient i, a partir d’aquí, es comunicarà l’acord d’iniciació a la persona interes-
sada, que hi podrà fer al·legacions.

Cal tenir en compte que cavalquen els anys, que hi poden haver fets que es tra-
miten l’any següent i fets..., i que, per tant, no tots els fets que es produeixen un any 
aquell mateix any se’n tramita l’expedient, sinó que poden anar amb posterioritat.

Que hi ha hagut en tota aquesta tramitació problemes els darrers anys? Cer-
tament. Que l’Estat legisla, ens omple de feina i no ens posa els recursos corres-
ponents? També. Que arrosseguem dèficits de personal i d’inversió en sistemes 
d’informació provinents de les retallades? També és un fet. Segur que hi ha coses 
que es poden fer millor, segur. I, com els deia, quan s’han detectat i s’han pogut fer, 
ens hem posat a solucionar-les; però es treballa i molt.

Per tenir algunes dades de la tramitació, si mirem el volum de gestió respecte a la 
tipologia de les infraccions, veiem que globalment, durant el període 15-21, el vuitan-
ta-cinc per cent dels expedients gestionats corresponen a sancions greus –article 36–; 
el catorze, a lleus, i l’u, a molt greus.

Pel que fa a articles concrets, hi ha quatre infraccions que representen el noranta- 
tres..., de les quaranta-quatre que els he dit, n’hi ha quatre que suposen el noran-
ta-tres per cent de tota la tramitació feta pel departament durant aquest període: el 
36.1, que és dur, exhibir, utilitzar armes prohibides o armes de manera negligent, 
temerària o intimidatòria, 20.600 expedients; l’article 36.16, que és el consum o 
tinença de drogues, així com l’abandonament d’aquestes en vies públiques o els 
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llocs públics, 156.000; el 36.6, que és desobediència o resistència a l’autoritat o ne-
gativa a identificar-se o al·legar dades falses o inexactes, 22.800, i el 37.4, que són 
faltes de respecte o consideració a les forces i cossos de seguretat, que són 25.300.

En relació amb l’esmentat 36.16, voldria aclarir un tema, que és el de la tinença 
i consum d’estupefaents. Fa referència al consum i tinença il·lícita de drogues o es-
tupefaents i, per poder obrir un expedient en relació amb una acta referida a aquest 
article, és necessària una prova de laboratori que acrediti que la substància decomis-
sada és droga. Des del 15, s’ha tramitat només el seixanta-cinc per cent de les actes 
i no s’ha pogut fer més per saturació dels laboratoris que han d’analitzar les subs-
tàncies decomissades. És així, i, en aquest sentit, després exposaré les millores que 
estem tirant endavant.

I en relació amb la tramitació de les actes relacionades amb l’article 37.1, sobre la 
no comunicació de manifestacions, les actes per aquest article són una part molt poc 
significativa en relació amb el total d’actes que s’aixequen cada any: 1.249 versus les 
168.000, gairebé 169.000, de l’any 20, i 955 en relació amb les 208.000 de l’any 21; 
percentatges, per tant, inferiors a l’u per cent.

Recordo que es tracta d’una sanció lleu. I, si mirem l’històric, veiem que, en la 
majoria de casos, el simple exercici del dret fonamental fa inoperant la falta admi-
nistrativa. Des del 15 al 19 –del 15 al 19– hi ha hagut entre cinc i deu expedients 
resolts per una sanció que, hi insisteixo, és lleu. Són trenta-un expedients resolts de 
setanta-un iniciats, d’un total de 6.500 actes policials aixecades en base a aquest 
article; és a dir, és menys del 0,5 per cent del total. Ho recordo, perquè crec que és 
rellevant: estem parlant de no comunicar una manifestació o bé de canviar-ne el re-
corregut. Qualsevol altra infracció en el marc d’una manifestació es tramita per al-
tres articles de la llei o, naturalment, per via penal, si correspon.

No es pot dir en cap cas –perquè s’ha dit– que respongui a directrius polítiques 
de ningú o que impliquin o que hi hagi un biaix ideològic. Per dos raons molt sòli-
des: primer, perquè això no es fa i perquè ningú seguiria aquesta instrucció, només 
faltaria, i perquè de manifestacions al nostre país se’n convoquen moltes i d’ideo-
logies de molts tipus per part de col·lectius ben diferents en defensa de l’habitatge, 
de col·lectius LGTBI, sindicats, organitzacions independentistes o no, de tota mena.

La veritat és que em sorprèn, sincerament, si m’ho permeten, des del grup socia-
lista, que s’acarnissin amb aquesta qüestió. De debò consideren que s’hauria d’haver 
sancionat els manifestants d’una manifestació que no ha sigut comunicada en un de-
terminat... pel sol fet de no haver sigut comunicada? Ens sembla que això no respon 
a la lògica ni a la defensa dels drets fonamentals.

I dit això, alhora i per a tranquil·litat de tothom, hem normalitzat, després de 
l’impacte de la pandèmia, la tramitació de totes les actes, també les d’aquest article. 
Però, naturalment, aplicant els criteris de més garantia de drets fonamentals que 
després els explicaré.

Amb relació a les millores que estem aplicant i aplicarem. Després d’alguns me-
sos al departament, i quan la pandèmia, que segueix present des d’aquest punt de 
vista de l’impacte en la feina, hem detectat segur elements a millorar en la gestió 
dels expedients. I tot seguit els apunto algunes mesures que estem tirant endavant i 
que estem implantant.

A curt termini, està en tràmit assignar més recursos humans a la gestió admi-
nistrativa de la seguretat ciutadana amb la incorporació de sis persones noves de re-
forç. Està en tràmit, també, assignar més recursos humans a la divisió de la Policia 
Científica dels Mossos amb tres persones més de la plantilla..., de persones especí-
ficament encarregades de les proves de laboratori per poder fer front al gran volum 
d’analítiques.

Està en curs, també, la reorganització de l’equip de tramitació en el nou decret 
d’estructura. A grans trets, part del personal de tramitació de la DGP, de la Direc-
ció General de Policia, passarà a dependre funcionalment de la DGAS i dels Serveis 
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Territorials d’Interior. D’aquesta manera, quedarà més separat el procés d’aixeca-
ment de les actes de la tramitació dels expedients i serà un procediment més neutre 
i garantista.

Implantarem un nou aplicatiu de gestió informàtica de les sancions adminis-
tratives. La tardor d’aquest any es procedirà al canvi de programari informàtic de 
gestió de les sancions administratives incorporant diverses millores que permetin, 
per una banda, la reducció del temps; però, per l’altra, i sobretot, la traçabilitat dels 
expedients.

Saben que qualsevol iniciativa en aquesta direcció a l’Administració no és fàcil 
i és lenta. La incorporació de persones, la incorporació d’estructura, el canvi de de-
crets, de funcionament, la contractació i la compra de nous sistemes informàtics, et-
cètera. I això s’està tramitant des de fa un temps i ho tindrem de forma immediata. 
Algunes coses ja hi són i altres s’aniran incorporant.

A mitjà termini, també, assignació de més recursos de cara a l’exercici 23, a part 
dels que s’incorporaran el 22; la transformació digital dels processos, és a dir, pas-
sar a tramitació digital de tots els processos que encara actualment són en paper, 
començant per l’aixecament de l’acta –cosa que alenteix el procés i que provoca dis-
funcions molt notables–, i integrar els processos de l’expedient sancionador en su-
port digital, que permet la traçabilitat –i que ens sembla que és una exigència que al 
segle XXI ens hem d’autoimposar–, millorar la formació legal dels cossos policials, 
també, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a l’hora de tramitar tot aquest 
tipus d’expedients.

En quart lloc, introducció de més garanties de drets fonamentals. Mirin, en 
aquesta última part els voldria explicar que des del departament hem incorporat 
la jurisprudència més garantista amb els drets fonamentals de les persones a l’hora 
d’interpretar l’aplicació dels articles sancionadors de la llei mordassa.

Com els deia en començar, no ens agrada gens, aquesta llei; però, si l’hem d’apli-
car, ho hem de fer interpretant-la d’acord amb la jurisprudència. És el nostre deure 
i és la nostra obligació legal, i és el dret de la ciutadania. El que no seria legal ni 
comprensible és no incorporar tota la jurisprudència.

Amb aquest objectiu vam encarregar a l’assessoria jurídica del departament que 
fes un recull de jurisprudència per fonamentar els criteris jurídics en supòsits de 
protestes ciutadanes. Aquests criteris recullen i apliquen la jurisprudència, especial-
ment la del Tribunal Constitucional i la del Tribunal Europeu de Drets Humans, en 
matèria de protecció de drets fonamentals.

L’objectiu és disposar d’un posicionament objectiu, homogeni, coherent i res-
pectuós amb els drets fonamentals de la ciutadania en l’exercici d’aquesta activitat 
administrativa sancionadora. En aquells supòsits de protestes en les quals els parti-
cipants volen expressar públicament, pacíficament, la seva disconformitat amb les 
determinacions d’una autoritat pública i que s’hi troba implicat l’exercici de drets 
fonamentals –com la llibertat ideològica, d’expressió, el dret de reunió i manifesta-
ció–, els quals tenen una importància cabdal en una societat democràtica, és impres-
cindible tenir en compte quin és el context en el que es donen.

Així es manifesta per part de diferents sentències del Tribunal Constitucional i 
del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que les tenim en un informe que poden 
tenir a la seva disposició, en què especifica explícitament quines són les sentències 
que recullen aquest plantejament. En aquest sentit, també la pròpia llei –la pròpia 
llei– estableix en el seu preàmbul, com estableix també el Tribunal Constitucional 
mateix, en el qual es reconeix el caràcter instrumental de la llei de seguretat ciuta-
dana al servei dels drets fonamentals.

Com ha afirmat reiteradament el Tribunal Constitucional, s’han d’interpretar to-
tes les normes de l’ordenament jurídic en el sentit més favorable als drets fonamen-
tals implicats. Ho diu el Constitucional, no aquest conseller. I, en conseqüència, cal 
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també interpretar els tipus infractors de la llei de la manera més favorable a la plena 
eficàcia dels drets fonamentals.

Per tant, abans d’analitzar si una conducta concreta es pot encabir en algun dels 
tipus infractors de la llei, cal determinar prèviament si s’encabeix dins l’exercici 
d’un dret fonamental, i, si és així, no podrà ser sancionada perquè la utilització d’un 
dret constitucional no pot ser mai objecte de sanció si aquesta es practica de forma 
pacífica.

En conclusió, sempre que es tracti d’una protesta ciutadana pacífica, sense pe-
rill per a les persones o béns, cal acollir, atenent sempre les circumstàncies del cas 
concret, una interpretació favorable envers els drets fonamentals i, en conseqüència, 
cal considerar que la conducta es troba emparada per l’exercici legítim d’aquest dret.

Així mateix, cal també tenir en compte que l’actuació dels professionals de la 
informació que estiguin cobrint les manifestacions o protestes ciutadanes ha de que-
dar garantida, i s’ha d’evitar que mitjançant la imposició de sancions de la llei es 
vulneri el dret fonamental de la llibertat d’informació.

D’altra banda, atès que les manifestacions i protestes consisteixen en actuacions 
col·lectives, s’ha de garantir que la persona concreta contra la qual es dirigeix el pro-
cediment sancionador hagi executat directament actes sancionables o dugui a terme 
alguna contribució rellevant per a l’execució d’aquests actes sancionables. Com afir-
ma la sentència de 6 d’octubre del 20 del cas Laguna Guzmán versus Espanya, una 
persona que actua pacíficament no deixa de gaudir del seu dret fonamental a mani-
festar-se perquè tercers actuïn amb violència.

Quant a les reunions o manifestacions no comunicades, i com afirma la jurispru-
dència del Constitucional, sentència 172 del 20, es requerirà un judici de proporcio-
nalitat, de manera que aquestes manifestacions no podran ser objecte de sanció per 
aquesta manca de comunicació quan es tracti de manifestacions. Alhora, quan la 
conducta de les persones denunciades se situï completament al marge de l’exercici 
dels drets fonamentals implicats i incorri en algun tipus d’infracció previst a la llei, 
caldrà garantir sempre els principis de tipicitat i proporcionalitat –com sempre, com 
en l’aplicació de totes les lleis sancionadores.

I, una vegada acabat aquest quart punt, voldria dir quatre coses com a conclusió. 
En primer lloc, la Llei 4/2015 –llei mordassa, perquè emmordassa les llibertats– va 
néixer d’una forma d’entendre la gestió de la seguretat que és reactiva, repressiva, 
ineficaç i centralista. Reactiva perquè posa l’accent en el càstig i només en el càs-
tig, i no en la prevenció; repressiva perquè, com la jurisprudència s’ha encarregat 
de subratllar, conduïa a moltes situacions jurídicament absurdes, penar amb faltes 
administratives l’exercici de drets fonamentals; ineficaç perquè dona més resultats 
la mediació per garantir l’exercici de drets fonamentals que no pas la sanció –sem-
pre, sempre, sempre és així, i la sanció, sempre última ràtio–, i centralista perquè 
l’Estat ha generat obligacions a les altres administracions, amb costos elevadís-
sims en temps i recursos, sense haver posat cap mitjà per donar suport a la gestió 
d’aquesta llei.

Això, a més, ha costat temps, diners i patiments a persones que exerceixen drets 
fonamentals, que han hagut de costejar amb recursos al Tribunal Suprem, al Tri-
bunal Constitucional, al Tribunal Europeu dels Drets Humans. I és el deure de 
qualsevol administració que la jurisprudència s’apliqui a tothom, tingui o no tingui 
recursos per presentar al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu dels Drets 
Humans o no sé quantes instàncies, tingui o no temps i mitjans per fer-ho.

Si una administració té constància que hi ha una línia jurisprudencial; si una ad-
ministració té constància que una determinada actuació i una determinada situació, 
en el final d’un procés judicial, serà una determinada línia la que sortirà, és neces-
sari que la comenci a aplicar d’origen, perquè si no està discriminant uns ciutadans 
respecte d’uns altres: els qui poden anar fins al final perquè o bé tenen recursos o 
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perquè bé formen part de moviments que l’hi permeten –bé, que l’acompanyen en 
aquest procés. Si no, es queda amb la sanció.

En segon lloc, amb la pandèmia hi ha hagut un increment molt notable de les tra-
mitacions i de les feines sobrevingudes que han estressat molt l’Administració, tots 
els àmbits de l’Administració, i vostès molts tenen responsabilitats al Parlament i ho 
coneixen; d’altres, en altres administracions, a més, i en són plenament conscients. 
La feina, en gran mesura, s’ha fet; però, sens dubte, la covid ha tingut un impacte 
que ara ja hem pogut normalitzar o estem, en aquests moments, normalitzant. 

En tercer lloc, estem redreçant la situació derivada d’aquesta situació estressant 
de l’Administració i de canvis que s’havien de fer, també, en aquests circuits de tra-
mitació.

Si el 20 el percentatge d’actes gestionades per la llei va caure, derivat de tot el 
que he explicat fins ara i crec que a ningú se li escapa perquè ho coneixem tots 
perfectament, el 21 ens hem posat al dia arribant gairebé al vuitanta per cent, però 
sobretot tramitant més actes que mai –també perquè n’hi han hagut més que mai–, 
però tramitant més actes que mai en un context realment molt molt molt molt molt 
difícil, sincerament, molt difícil.

Hem posat més recursos, més recursos humans, més recursos materials; hem 
iniciat la reforma de l’estructura per tenir un procediment sancionador més neutre 
i garantista –em sembla que així ho defenso i n’estic convençut. Ho fem i ho farem 
des de la DGAS i des dels serveis territorials. I també posarem nous sistemes d’in-
formació que ens ajudin també a gestionar d’una forma, com deia abans, més àgil, 
amb menys temps, però sobretot amb més traçabilitat. Això és molt important, per-
què és una part rellevant dels problemes que hem tingut. 

I, en quart lloc, vull insistir-hi: cal derogar la Llei 4/2015 o canviar-la profunda-
ment. A totes les formacions compromeses amb aquests principis dels drets fonamen-
tals i que creguin en l’estat de dret i en les garanties tant dels ciutadans com de les 
administracions, els demanem que ens ajudin a fer possible aquesta derogació.

I, mentrestant, cal recordar que incorporar el que diu la jurisprudència és una 
obligació legal encara que, sorprenentment, no ho hagin fet altres administracions, 
i, més sorprenentment encara, no ho entenguin o no ho defensin alguns grups par-
lamentaris.

I res més. He intentat fer una explicació de quin és el context de tota la tramitació 
en un moment en el que l’Administració ha passat una situació realment molt estres-
sant –no tant com la ciutadania, que l’ha passat, i molt més– i quins són els criteris 
i les línies per redreçar la situació en allò que sigui necessari redreçar i per explicar 
allò que s’ha fet en la resta de casos.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller. Com saben, ara és preceptiu que els hi pregunti als 
grups si volen fer una pausa abans de continuar. La proposta que els hi fa aquesta 
presidència és: com que hi han dues compareixences, sí que entre les dues compa-
reixences fer una petita pausa de cinc, deu minuts, que crec que tothom agrairà, però 
fer amb continuïtat cadascuna de les compareixences. Si vostès hi estan d’acord, 
passaríem al torn de paraula dels grups parlamentaris. I, en primer lloc, té la paraula 
el diputat Espadaler en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Quan vulgui, diputat.

Ramon Espadaler Parcerisas

Moltes gràcies. No voldríem començar aquesta intervenció sense traslladar el 
condol del nostre grup parlamentari, Socialistes i Units per Avançar, a les víctimes, 
als familiars de les víctimes d’aquest dissortat episodi de Santa Coloma de Grame-
net aquesta nit. L’agraïment als cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra, al SEM, 
als bombers, per descomptat, per tota la feina. I demanar, doncs, que aquesta inves-
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tigació que ha obert el departament arribi a bon port i puguem esclarir les causes 
d’aquest desgraciat episodi.

Conseller, m’ha sorprès que tota l’estona, en el llarg de la seva intervenció, ha in-
tentat, doncs –d’una manera prou elegant, eh?–..., però dir: «No entenc com el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar diu determinades coses.» Jo voldria 
centrar els temes, perquè no ens pot fer dir el que no hem dit, i li diré una colla de 
coses que no hem dit. No hem demanat mai –si ho troba, jo dimitiré– que se san-
cionessin les manifestacions no comunicades, entre altres coses perquè una mani-
festació no comunicada és molt difícil saber qui l’ha convocat (l’orador riu); diria 
que és gairebé..., moltes vegades és metafísicament impossible. No ens faci dir això 
perquè no ho hem dit mai. 

No ens faci dir que hem dit que no s’han tramitat expedients. Nosaltres el que li 
hem demanat i el que hem vingut a veure al seu departament és exactament..., vam sol-
licitar mitjançant el procediment d’urgència una còpia de les actes i expedients oberts 
a partir de les actuacions efectuades pel Cos de Mossos d’Esquadra en manifestacions 
i reunions. No hem demanat res de tinença d’armes, no hem demanat res de prostitu-
ció, no hem demanat res de consum a la via pública, no hem demanat res que tingui 
a veure amb una llei que, certament, és molt àmplia i que, si es deroga, se n’haurà de 
fer una altra, perquè és un instrument fonamental per a la policia per poder exercir la 
seva feina.

I no ens faci dir que no estem pel canvi de la llei perquè formem part d’una po-
nència al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista, doncs que impulsa, a partir d’un 
text del Partit Nacionalista Basc, aquesta modificació d’aquesta llei. I, si vol, li ex-
plico una de les raons per les quals està encallada: entre altres coses, perquè vostès 
volen treure de la llei..., sí, Esquerra Republicana vol treure de la llei la penalització 
que hi ha en aquests moments de l’exercici de la prostitució a la via pública, i nos-
altres, Socialistes i Units per Avançar, som abolicionistes. I aquest és un dels punts 
importants de desacord. Per tant, centrem les coses i situem-les en els seus justos 
termes. Aquesta llei, certament, abasta molts temes, i nosaltres tenim interès i ens 
en preocupa un, que és com s’ha gestionat l’ordre públic.

I vaig a les dades. Hem mirat..., hem vingut moltes vegades els meus companys 
al departament a mirar..., perquè ens van alertar les dades que es publiquen a la me-
mòria del departament, que deia: «En matèria d’ordre públic, zero expedients trami-
tats.» I ens sustentem en aquesta tesi perquè és que, de tot el que hem anat veient, 
doncs, en matèria d’ordre públic –que no en tinença de drogues, que no exercici de 
la prostitució, que no en els altres temes–, no ho han tramitat. I, per tant, ens man-
tenim en aquesta posició mentre no es demostri el contrari, perquè vostè no ho ha 
desglossat; vostè ens ha parlat de moltes xifres, però, en qualsevol cas, no ha des-
glossat, evidentment, res.

Evidentment, totes les lleis són millorables, i ens trobarà en la millora d’aquesta 
llei i en els canvis d’aquesta llei. Però, compte, mentre la llei està vigent, el que s’ha  
de fer és complir-la; mentre la llei està vigent, ens agradi o no ens agradi, el que s’ha de  
fer és complir-la, és tramitar-la. I, en aquest sentit, sí que som exigents i li dema-
nem al departament que la compleixi. Perquè, si no, doncs està fent una mala feina; 
està desautoritzant, en molts casos –i parlo particularment d’ordre públic–, el Cos 
de Mossos d’Esquadra. El senyor Bentanachs ja els ho va dir en una expressió molt 
barroera a la Meridiana: «Facin les actes que vulguin que a última hora acabaran 
totes en una paperera.» I això no és acceptable.

I vostès, particularment en matèria d’ordre públic, doncs el que han fet és anun-
ciar –per cert, per ràdio– uns criteris; després, emetre uns documents –alguns d’ells 
sense segell–, i després emetre... (El conseller d’Interior nega amb el dit.) Sí, sí, sí. 
Miri, en concret, el quadro que vostès van passar en una reunió als responsables ju-
rídics de les diferents unitats de tramitar..., dient-los a veure a què no es podia apli-
car la llei, en quins supòsits: obstruir la detenció d’una persona, doncs no aplicarem 
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aquest article, o impedir el lliurament d’una citació judicial, la citació, doncs no 
l’aplicarem. I això no ho ha signat ningú. 

D’alguna manera, deuen estar en fals, perquè aquesta reunió fa més d’un mes que 
es va fer. Van dir: «Mira, els criteris seran aquests.» I algú els va demanar: «Escol-
ti, això que no porta data ni segell ni ho signa ningú, com ho hem d’interpretar?» 
Doncs van dir: «No, no, ja tindran la signatura.» De moment, el que tenim és que el 
subdirector encarregat de la cosa ja ha plegat. (L’orador riu.) I, de moment, el que te-
nim és que això, aquesta instrucció, no l’ha avalat ningú del Departament d’Interior. 
Per tant, home, poques lliçons de compliment de la legalitat. Perquè, si això es fa en 
els termes que vostès ho van escriure, estan ratllant, si no trepitjant, la prevaricació. 
I és d’això del que volem parlar, conseller.

I volem parlar, també..., i no ens faci dir el contrari. I en cinc minuts –entengui 
que vostè n’ha tingut trenta, nosaltres, cinc; és molt difícil– volem parlar de que és 
cert que no totes les expressions i manifestacions requereixen, doncs, la llei penal, 
evidentment que no; però que hi han actuacions pacífiques que lesionen els drets 
d’altres persones. I particularment voldré parlar d’una expressió pacífica que va te-
nir lloc en aquesta casa, a l’hemicicle –i en parlarem en el segon torn–, i també ens 
agradaria saber a veure què ha fet el Departament d’Interior al respecte. Vostè es 
va aixecar del Ple i es va absentar, quan pacíficament van entrar les persones a l’he-
micicle...

El president

Diputat...

Ramon Espadaler Parcerisas

...i van interrompre una sessió. Això té una tipificació fins i tot en el Codi penal.

El president

Diputat...

Ramon Espadaler Parcerisas

Han obert algun expedient? Això era molt pacífic, però cal fer alguna expressió 
en aquest sentit. I lamento no disposar de més temps perquè el tema és molt més 
complex.

El president

Diputat...

Ramon Espadaler Parcerisas

Li demanem si ens podran passar totes aquestes dades per treballar-les bé. Però, 
en qualsevol cas, conseller, no ens ha convençut en absolut amb les seves explica-
cions. Ha fet molts jocs de mans amb moltes xifres...

El president

Diputat, hauria d’anar finalitzant, si us plau.

Ramon Espadaler Parcerisas

...però, respecte a l’ordre públic, tan sols un segon.
Gràcies, senyor president.

El president

Cap problema. Sí que, per recordatori a tots i a totes vostès, se’ls envia per correu 
la previsió de temporització, etcètera. Si consideren que la previsió de temporització 
no és la correcta o tenen una altra proposta, sempre s’envia la proposta. El moment 
de situar-ho és en una contestació del correu –crec que és fàcil.

A partir d’aquí, anem al següent grup. Té la paraula el diputat Macián en repre-
sentació del Grup Parlamentari de VOX. Quan vulgui.
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Sergio Macián de Greef

Sí; moltes gràcies, president. En el poco tiempo que tenemos, mire, nosotros 
queremos valorar que en Cataluña, en los últimos años, hemos vivido episodios de 
auténtico terrorismo callejero, de violencia extrema, siempre protagonizada por los 
mismos. 

Lo vimos en el asedio violento a la consejería de Economía y Hacienda en el 
2017; lo hemos sufrido en los disturbios callejeros con ocasión de la detención de 
Puigdemont en marzo del 18; lo hemos vuelto a sufrir en los graves y violentos dis-
turbios callejeros con ocasión de la sentencia del procés, durante las fatídicas jorna-
das de los días 15, 16 y 17 de octubre, una batalla campal en la que se llegó a tomar 
el aeropuerto –que, por cierto, es una infracción grave del artículo 35.1, aunque nun-
ca se sabe, porque como usted se arroga la potestad de dictar una serie de criterios 
interpretativos de la ley de seguridad ciudadana, igual esto mañana cambia en Ca-
taluña, sí. Lo hemos sufrido también con ocasión de la detención del rapero delin-
cuente Pablo Hasél durante más de diez días en febrero del 21, donde la turba de 
manifestantes radicales dejó auténticos escenarios de guerra, saquearon comercios 
de Ciutat Vella, intentaron asaltar comisaría de Guardia Urbana, se incendió una fur-
goneta y se asaltó la comisaría de Vic, con once mossos agredidos. Mire: barricadas, 
incendios, destrozos, toma de aeropuertos, asalto de comisarías... Esta es la foto de 
la Cataluña a partir de 2017 –esta es la foto.

Y el Departamento de Interior, ante todo esto, ¿qué hace? Pues se dedica a no 
querer aplicar con contundencia la ley de seguridad ciudadana, cuya reforma –que 
está en tramitación en el Congreso– sacó, por cierto, a la calle a más de doscientos 
mil policías, entre ellos muchos mossos d’esquadra, y los deja, esta reforma, a los 
pies de los caballos y les quita los instrumentos para garantizar su propia seguridad 
y la seguridad de todos los ciudadanos.

Y mire, el departament se dedica principalmente a dos cosas: entregar la segu-
ridad y el modelo policial a la CUP, que es la expresión parlamentaria de toda esa 
patulea de violentos que, como Arran, los CDR o la plataforma Alerta Solidària, se 
dedican a promover todo este tipo de disturbios a los que antes me refería, y luego a 
tomar medidas que, en vez de ir destinadas a proteger a los policías, van destinadas 
a amparar a los violentos. 

Mire: la decisión de trasladar el gabinete jurídico, que nos parece absolutamente 
desacertada; la retirada de las acusaciones de la Generalitat –a la que luego me refe-
riré–; a destipificar la ley de seguridad ciudadana. Que, por cierto, conseller, usted, 
el 22 de febrero, se reúne con el Colegio de Periodistas para explicar ese cambio de 
criterios, y hasta hoy, día 3 de mayo, no ha venido aquí. Y tampoco nos ha quedado 
claro, porque no sabemos cuántos criterios exactamente son, no sabemos a qué ju-
risprudencia usted se refiere.

Lo único que sabemos es que la sentencia del Constitucional 172/2020 amparó 
la plena constitucionalidad de la ley de seguridad ciudadana. Por tanto, todos esos 
criterios que usted pretende no sancionar –la falta de comunicación de reuniones en 
lugares de tránsito público o manifestaciones, que, por cierto, es una infracción leve 
tipificada en el artículo 37.1..., pues usted no la quiere sancionar. Y, si no la quie-
re sancionar, ya nos dirá, cuando se desconocen los organizadores, cómo se puede 
saber si una manifestación es peligrosa o no si no se comunica; cómo se puede ga-
rantizar el orden público; cómo pueden los Mossos decidir qué dispositivo policial 
van a montar si no se comunica la manifestación o la reunión en un lugar de tránsito 
público, y otros criterios que usted pretende modificar.

Y mire, luego está el tema de las actas sancionadoras no tramitadas. Respec-
to a esta cuestión, realmente nos parece que ha habido miles de actas –y así se ha 
denunciado– de infracción relacionadas con cuestiones de orden público que no se 
han tramitado, con una clara voluntad del Govern de no sancionar movilizaciones 
independentistas como los cortes de la Meridiana –sí, sí–, las manifestaciones por 
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la sentencia del procés o la detención del rapero delincuente Pablo Hasél. Y esto a 
nosotros nos parece que puede llegar a constituir una prevaricación omisiva. Y su-
pone además despreciar el trabajo de los Mossos d’Esquadra y dejar tocada su cre-
dibilidad.

Mire, a nosotros nos surgen en esta cuestión varias preguntas. ¿Cuántas actas se 
han dejado de tramitar en esta cuestión? ¿Cuáles eran las infracciones de la ley de 
seguridad ciudadana que se denunciaban en esas actas, en las cuestiones de orden 
público? ¿Quiénes han sido los principales favorecidos por esta omisión, que nos 
parece imperdonable, del departament? ¿Cuántas actas o denuncias de los Mossos 
han prescrito o ustedes han dejado prescribir? Porque, conforme al artículo 38.1, las 
infracciones prescriben en plazos muy breves, de seis meses, un año o dos años en 
función de si son leves, graves o muy graves. Mire, las que no han prescrito todavía 
¿ustedes las van a tramitar? ¿Va a asumir alguien responsabilidades por las que han 
prescrito de forma dolosa o culposa en el departament? Y, finalmente, mire, ¿quién 
se encarga de la tramitación de las actas sancionadoras, del procedimiento sancio-
nador? Ahora parece que es la Direcció General d’Administració de Seguretat, la 
señora Andolz o gente a su cargo. Pero todavía queremos saber desde cuándo, ¿eh?, 
y hasta ahora quién se había encargado de esta cuestión y por qué este cambio. Por-
que a nosotros nos parece que puede llegar a haber un afán de controlar política-
mente las denuncias.

Muchas gracias.

El president

Ara té la paraula el diputat Pellicer en representació del Grup Parlamentari de la 
CUP - Un Nou Cicle per Guanyar. Quan vulgui, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Conseller, senyora Andolz, diputats, diputades i gent del pú-
blic... 

Bé, el Govern va assolir un compromís, i el va assolir a principis de l’any passat, 
que deia literalment: «Posada en marxa dels mecanismes i protocols de no aplicació 
de la llei mordassa quan vulneri el dret a manifestació.» Aquest era el compromís 
que va assolir el Govern. Avui sentim que el 2021 és el rècord absolut de tramitació 
d’expedients, i, en paraules del propi conseller, hi ha un compliment estricte i sever 
de l’aplicació dels criteris de la llei mordassa.

Fa uns dies vèiem com el moviment en defensa l’habitatge denunciava més de 
300.000 euros en sancions. I, precisament, el mateix moviment ens traslladava les 
darreres setmanes dos casos, que posaré a tall d’exemple. El primer, al carrer de la 
Cera: aplicació del 36.4 per obstrucció. Els fets són del 13 de maig del 2021; la in-
coació de l’expedient és del 30 de març del 2022. Concretament, es sanciona «una 
actitud ofensiva, gens col·laboradora i amb total menyspreu», etcètera. «Mouen les 
cames i braços i s’agafen amb la resta.»

El següent cas és del conegut Bloc Llavors. Els fets són del 25 de maig del 2021. 
S’aplica l’article 36.6, i en concret es proposa sancionar: «Les persones concentrades 
restaven assegudes a terra; es van agafar entrellaçant els braços. Van extreure una a 
una les persones que feien resistència agafant-se fort entre elles i utilitzant les cames 
buscant elements físics per impedir-ho.» Aquestes són les sancions que estan rebent 
persones en defensa d’un moviment per l’habitatge les darreres setmanes.

Per tant, malauradament, hem de concloure que no veiem cap canvi en l’aplicació 
dels criteris pel que fa a la llei mordassa i que veiem que s’està incomplint l’acord 
al que es va comprometre aquest Govern a l’iniciar la legislatura. Ens preguntem: 
s’ha fet alguna formació en drets fonamentals als agents perquè deixin de sancio-
nar qüestions vinculades als drets fonamentals i que, per tant, no poden ser en cap 
cas sancionables? Perquè el que veiem és que els atestats no han variat. Els agents 
segueixen aixecant actes i atestats sancionadors a actuacions que estan emparades 
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amb els drets fonamentals, els serveis jurídics de les comissaries segueixen traslla-
dant-los per tal que es tramitin les sancions i els instructors i instructores segueixen 
iniciant processos sancionadors. En definitiva, les persones segueixen rebent san-
cions per les protestes en les que participen, com desnonaments o mobilitzacions. 

Què veiem i quin és l’element que ens preocupa? Que hi segueix havent un clar 
enfocament polític per part de les actuacions dels agents de Mossos d’Esquadra de 
persecució de la mobilització i de la dissidència, especialment greu en un cas com el 
de l’habitatge, en un context en el que el mateix Govern no està garantint aquest dret 
fonamental. No l’està garantint i, a més a més, segueix sancionant i segueix obrint 
procediments penals a qui més fa per garantir aquests drets. Per tant, i també sentíem  
que també ho deia el conseller, no es pot demanar a la gent que faci recursos per tal que  
se’ls respectin els drets fonamentals. Els drets fonamentals no poden estar subjectes 
a fer recursos; s’han de respectar. I, per tant, no es poden aplicar sancions que els 
malmetin i això ho ha de garantir l’Administració. 

A partir d’aquí, la qualificació de violentes o no violentes. Veiem com s’estan tra-
mitant sancions a persones per asseure’s a terra o agafar-se a una barana. Violència 
és fer fora la gent de casa seva i multar les persones que volen garantir el dret a un 
habitatge digne. Això és violència i això és el que aquest Govern està esperonant i 
permetent. I, malgrat els anuncis, segueix passant. 

En definitiva, veiem una manca de control en les actuacions policials, que tenen, 
en molts casos, un clar biaix polític. I, com deia abans, a principi de la legislatura, 
el Govern va assolir un compromís. El 14 de febrer d’enguany el conseller va dir pú-
blicament que no s’aplicaria la llei mordassa. La realitat, malauradament, és que es 
segueix multant la gent per defensar els seus drets i que el Govern no garanteix ni 
el dret a un habitatge digne ni el dret a la protesta de qui està intentant garantir-lo. 

Una qüestió, i que lligarem amb la compareixença anterior, és la relativa als 
atestats i la relativa a les minutes policials. El que veiem clarament, el que estem 
observant i el que podem veure en les sancions que es va traslladant el moviment 
per l’habitatge o mobilització és que no hi ha un control dels atestats, és que hi ha 
una cuina política posterior dels atestats amb un clar enfocament a la persecució de 
determinades ideologies. 

Ho deixo aquí perquè se m’ha acabat el temps. 
Gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Parés en representació del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem. Quan vulgui, diputat.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Gràcies, conseller, també, i a tot l’equip que l’acompanya, 
doncs, per la compareixença i per totes les dades en la informació que ens han fa-
cilitat. Agrair també la posició política en favor de la derogació de la llei mordas-
sa. En altres ocasions i per altres temes, des del nostre grup també li hem demanat 
posicionaments polítics i els ha al·ludit. En aquest cas, ha estat clar i ho celebrem. 
I dir també que compartim..., igual que també segurament compartim la frustració 
perquè, a aquestes alçades de la legislatura, al Congrés dels Diputats encara això no 
sigui una realitat. 

En segon lloc, voldríem manifestar també una certa sorpresa, no?, doncs, per 
algunes de les qüestions que ens ha comentat, per alguns dèficits de funcionament 
en la tramitació d’expedients. I no m’estendré massa, però sí que si ens pogués dir 
alguna cosa més sobre quines són les conseqüències de la no traçabilitat del sistema 
actual. Per tant, nosaltres entenem que és un tema preocupant. I també quan estarà 
plenament digitalitzat el procés sancionador, inclòs, doncs, l’aixecament d’actes, que 
és una altra qüestió que entenem que anem molt tard que encara haguem d’aixecar 
les actes en paper i portar-les en paper. Ha dit que a mitjà termini. Si tenen alguna 
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data prevista de modernització, en definitiva, del sistema, que creiem que és més 
necessari que mai, no?

Dit això i entrant en el fons de la qüestió, ens ha manifestat, doncs, que han im-
pulsat una sèrie de canvis en els criteris, no?, d’aplicació i d’interpretació de la llei 
mordassa d’acord amb la incorporació de la jurisprudència garantista amb els drets 
fonamentals i de la proporcionalitat; una sèrie de canvis, doncs, que nosaltres cele-
brem que s’estiguin produint, no? Altra cosa és quin efecte estan tenint o no aquests 
canvis. 

Però, en aquest sentit i tenint en compte, també, el volum de dades que ens ha fa-
cilitat, també li volíem demanar si té alguna altra dada més concreta, que és quantes 
sancions s’han posat des de l’any 15 sense seguir aquests criteris. És a dir, abans de 
l’aplicació dels canvis, entre l’any 15 i l’aplicació dels canvis de criteris que vostès 
han començat a aplicar ara, hi ha hagut un munt de sancions que afectaven, no? –de 
forma lesiva, entenem nosaltres–, drets fonamentals o que eren clarament despro-
porcionades. I si tenen la dada de quantes sancions s’han efectivament posat abans 
de l’aplicació d’aquests nous criteris que afectaven drets fonamentals o que eren 
manifestament desproporcionades, perquè entre el 15 i el 22 –en què es comencen a 
aplicar els criteris– entenem que ja n’hi han hagut moltes. 

I què succeeix amb totes aquestes sancions que s’han produït, per exemple –i s’ha 
comentat ara, també, doncs–, amb totes aquelles vinculades a les mobilitzacions pa-
cífiques en defensa del dret a l’habitatge, intentant aturar desnonaments i que s’han 
traduït al final en multes, en sancions que s’han acabat efectivament posant sota una 
mateixa llei i amb un govern que, efectivament, ara vostè és conseller de fa poc, 
però forma part d’un govern de continuïtat i que, per tant, aplicava aquestes san-
cions. Per tant, què passa amb totes aquestes sancions que s’han aplicat, si les tenen 
quantificades, si hi ha alguna manera, doncs, de revertir-les, igual que també es re-
vertiran les imposades, diguéssim, en el primer estat d’alarma. 

I, en darrer lloc, volíem fer-li una darrera reflexió, que és que, si bé compartim, 
doncs, que cal aplicar uns criteris garantistes a l’hora d’interpretar una llei que és ma-
nifestament injusta, com és la llei mordassa, nosaltres entenem que no només es trac-
ta d’aplicar uns criteris a l’hora d’aixecar o no un expedient sancionador a partir d’una 
acta, sinó que, per realment aconseguir canvis, el que caldria també, doncs, és veu-
re on es posen els recursos, per exemple, a l’hora d’aixecament d’actes, perquè si es 
continuen aixecant actes i és entre l’acta, l’aixecament de l’acta i l’inici del expedient 
sancionador que es produeix aquesta interpretació, aquí ja tenim un primer biaix, que 
és l’aixecament d’actes, i que això porta a que alguns grups polítics els estiguin dient 
que no es tramiten actes, no?

Per tant, no sé si m’estic explicant. És a dir, que hauríem d’anar no només a ac-
tuar sobre si es tramita o no es tramita un expedient sancionador, sinó també sobre 
si s’aixequen o no s’aixequen les actes. I que s’aixequin o no s’aixequin les actes té 
a veure amb com actuen els cossos policials que depenen del seu departament i té a 
veure també amb com es prioritzen els recursos. I, per tant, si es posen o no més o 
menys recursos a perseguir determinats fets sancionables, tipificats com a sanció en 
la llei mordassa, i que tots coincidim aquí –o que vostè i el nostre grup, en tot cas, 
podem coincidir– que són fets o tipologies de sanció manifestament injustes. 

Per tant, la qüestió seria, és a dir, pensen canviar la prioritat en l’assignació de 
recursos a l’hora de perseguir determinats fets sancionables i deixar de perseguir 
determinades conductes que tenen a veure amb la defensa de drets com els drets a la 
manifestació? Ho dic perquè, si posen més recursos a perseguir la tinença i el con-
sum de drogues, també aixecaran més actes. Si en posen menys, n’aixecaran menys. 
Per tant, si posen més o menys recursos a l’hora de perseguir determinats drets fo-
namentals, com el dret de la manifestació, també aixecaran més actes o n’aixecaran 
menys. 

Gràcies, conseller.
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El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Alonso en representació del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputat.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Bé, doncs, abans d’aquesta sessió informativa del conseller 
ja teníem clar què és el que estava passant. I en paraules del senyor Pellicer, doncs, 
hem tingut aquesta constatació, no? Vostès..., el Govern de la Generalitat ha posat 
la seguretat ciutadana en mans de la CUP amb el seu pacte de legislatura. Per tant, 
aquesta és la realitat, no? 

Vostè ha parlat de que apliquen tot el marc legal i ha parlat de la Llei orgànica 
4/2015, a la que sempre anomena «mordassa», però que li recordo que és de protec-
ció de la seguretat ciutadana, de la seguretat pública. I, en aquest sentit, la jurispru-
dència, doncs, és bo que s’apliqui; però que s’apliqui amb criteris clars, amb criteris 
lògics. Vostès han fet gala i han anunciat que –suposo que fruit d’aquest acord que 
tenen de legislatura–, doncs, no aplicarien aquesta llei, no aplicarien la llei de pro-
tecció de seguretat ciutadana. Bé, això ho han plasmat fins i tot per escrit, han fet un 
petit intent de manifestar-ho per escrit. 

Ha fet un recull del nombre d’expedients tramitats, no tramitats, etcètera, no?, 
però al final per dir que sí que es tramiten expedients. Suposo que és per això, com 
també deia el senyor Espadaler, que hi han manifestants que es vanten de que fan 
el que volen davant de la mateixa policia. I, en aquest sentit, doncs, bé, jo també li 
vull preguntar: una acta no és una sanció –això ens ho ha dit vostè–, però incoa un 
expedient o no? Per incoar un expedient cal quelcom més que la mateixa acta de...? 

També ha carregat vostè contra l’Estat. Ha dit que l’Estat legisla, que «ens om-
ple de feina», literalment, i que «no ens posa recursos» –aquestes són les seves pa-
raules. Aquestes són manifestacions d’incompetència dins de la competència que 
tenen. Vostès tenen una competència que la compleixen d’una forma absolutament 
incompetent. Li he de recordar un cop més, no sé quantes vegades ho he fet ja, que 
la Generalitat és Estat. Per tant, el que ha de fer la Generalitat és posar fil a l’agulla 
i parlar amb el Govern central i arribar a acords des de la lleialtat, no des de la crí-
tica constant i des de l’atac furibund que fan molt sovint, no? Quan hi ha manca de 
lleialtat és molt difícil que hi hagin acords. Aquesta és una realitat política jo crec 
que de primer curs, no? 

A més a més, ara poden fer pressió, poden pressionar també el Govern de la Ge-
neralitat. Ha fet molt èmfasi en el fet de que les protestes pacífiques han de tenir 
en compte el context, de que s’han de garantir els drets. Efectivament, tot això està 
recollit a l’ordenament democràtic, està perfectament recollit a les lleis i aquesta és 
una realitat que ha de ser, doncs, la guia de l’actuació policial, la guia de l’actuació 
administrativa i, lògicament, la guia de l’actuació jurisdiccional per part dels tribu-
nals. El que no pot fer una part, en aquest cas l’Administració de la Generalitat, és 
interpretar la jurisprudència al seu gust per, doncs, també donar gust als seus socis. 

Hem vist sovint com es proclama un suposat dret fonamental precisament per 
atacar o per justificar actuacions violentes contra drets fonamentals d’altres perso-
nes. Vostès, en bona mesura, el que han fet al llarg d’aquest temps des de que han 
arribat al Govern és anar lligant a poc a poc de mans la policia en qüestions fona-
mentals. 

Miri, el que..., també s’ha dit, eh?, però el que s’ha vist a Catalunya els darrers 
anys és difícil trobar-ho en un altre país del nostre entorn que sigui democràtic, no?, 
que tingui una democràcia homologable a la nostra. El que s’ha vist a Catalunya no 
es veu pràcticament enlloc, aquestes greus vulneracions de l’ordre públic, animades 
aquestes greus vulneracions per dirigents polítics de la majoria del Govern. Això ho 
hem vist i ho hem vist fins i tot en sessió plenària d’aquest Parlament. Per tant, bé, 
concretament recordo perfectament com el portaveu del seu actual grup parlamenta-
ri, d’Esquerra Republicana, en l’anterior legislatura, doncs, incitava els manifestants 
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a anar a l’aeroport de Barcelona a fer la que van fer allà, no? I aquesta és una realitat 
política que és difícil, doncs, extreure-la de la quotidianitat de Catalunya. 

L’hi torno a recordar, l’hi he dit més d’una vegada però l’hi torno a recordar: el 
Govern de la Generalitat no té cap potestat jurisdiccional –no té cap potestat juris-
diccional. Per tant, vostès no poden interpretar ni les lleis ni poden interpretar les 
sentències. El que han de fer és aplicar les lleis. Aquesta és la primera mesura que 
han de posar en marxa: aplicar les lleis. A partir d’aquí, doncs... 

Bé, sembla que he esgotat el temps. Ja parlarem en el segon torn.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Roldán en representació del Grup 
Mixt. Quan vulgui, diputada.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Bien, yo creo que la intervención del señor Pelli-
cer ha sido bastante clarificadora. De hecho, en tan solo treinta segundos ha resumi-
do a la perfección la intervención que ha llevado a cabo el conseller de prácticamente 
una hora, donde usted, pues, mediante subterfugios, ha intentado evitar explicar lo 
que, insisto, ha resumido el señor Pellicer en treinta segundos. Y es que existe un 
compromiso político, existe un acuerdo con la CUP, un chantaje por parte de la 
CUP al cual el Gobierno ha cedido, para dejar sin efecto la Ley orgánica 4/2015. 

Usted, conseller, nos ha explicado que, pues, han hecho una reinterpretación de 
esta ley porque tienen en cuenta todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Ha 
citado al Tribunal Constitucional, ha citado también al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos..., pero a usted se le ha olvidado una cosa: en primer lugar, que estos 
derechos humanos o derechos fundamentales, como los llamamos en España, evi-
dentemente no son absolutos y tienen unos límites, y los límites son otros derechos 
que también se están conculcando.

Y, además, usted ha citado jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, pero yo no sé si por desconocimiento o simplemente porque no le intere-
saba, se ha dejado otras sentencias de este tribunal, como, por ejemplo, la del caso 
Ivanova contra Bulgaria, que es una sentencia que se podría aplicar perfectamente 
a los cortes de la Meridiana y lo que ha estado ocurriendo en los cortes de la Meri-
diana durante todos estos años; una sentencia en la que se deja muy claro por parte 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el ejercicio de una libertad pública 
como es, precisamente, el derecho de manifestación no justifica que se conculquen 
otros derechos como, por ejemplo, pues, el corte del tráfico rodado o el ejercicio de 
la libre circulación.

Entonces, le insisto, yo no sé si es que usted no ha tenido conocimiento o no ha 
tenido acceso a esta sentencia; me extraña porque usted tiene trabajando a todo el 
Departamento de Interior y también a los servicios jurídicos de la Generalitat para 
que le hagan informes y justificaciones para este cambio de criterio. Yo creo que la 
jurisprudencia hay que mirarla en su conjunto. E insisto que es directamente apli-
cable al caso de la Meridiana, porque hay otros derechos, también, en el caso de la 
Meridiana, como el derecho –insisto– a la libre circulación, como el derecho al des-
canso de los vecinos, como el derecho a que puedan realizar sus actividades econó-
micas y empresariales sin ser perturbados como lo han estado en estos últimos años.

Por tanto, insisto que estos derechos fundamentales que ustedes ahora, pues, ar-
gumentan que están protegiendo tienen unos límites; no son absolutos.

Lo cierto, senyor conseller, es que ustedes retuercen el ordenamiento jurídico 
para proteger y amparar las actitudes de personas que tienen un determinado, un 
marcado signo político. Ustedes aquí no están actuando como Administración, sino 
que están actuando como abogados defensores de la causa separatista. E insisto que 
el señor Pellicer nos lo ha dejado muy claro y nos ha dicho que aquí había un com-
promiso político.
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Ustedes han buscado esa justificación para no sancionar. ¿Por qué? Porque es un 
pago político a la CUP. Y no es el único que han hecho, senyor conseller, desde que 
usted ha entrado como conseller de Interior. Y, de hecho, luego tenemos otro punto 
en el orden del día donde vamos a hablar también de otro de los pagos a la CUP, de 
estos pagos vergonzantes.

La pregunta es –porque usted nos ha relatado aquí unos datos desde hace siete 
años–, si ahora ustedes están tan convencidos de que este cambio de criterio obede-
ce precisamente a que no quieren conculcar una serie de derechos fundamentales, 
entonces, ¿antes qué es lo que estaban haciendo? Le pregunto porque, claro, hay un 
cambio evidente en la interpretación. O sea, ¿anteriormente, ustedes aplicaban esta 
ley sabiendo que estaban, según ustedes dicen, yendo en contra de derechos fun-
damentales? Se lo ha dicho también el señor Espadaler. Entonces, ¿es que estaban 
ustedes rallando la prevaricación? ¿O cómo es esto? ¿Cómo pueden ahora justificar 
una cosa que llevan desde el 2015 aplicando?

¿O no será, señor Elena, que lo que están haciendo –insisto– es una interpreta-
ción política de la ley? ¿Una interpretación política de la ley que, de nuevo, deja a 
los agentes de Mossos d’Esquadra a los pies de los caballos? Se lo he dicho muchas 
veces: con esa actitud suya, lo que están haciendo es socavar el principio de autori-
dad de los Mossos d’Esquadra. Y entonces vemos actuaciones como, por ejemplo, 
el ataque a la comisaría de Vic, donde once mossos resultaron heridos; vemos a los 
mossos en Tiana perseguidos por una turba lanzándoles objetos de todo tipo; vemos 
el otro día también lo que ocurrió, por ejemplo, en Rocafonda, en Mataró, en este 
caso contra la contra la Guardia Urbana. Es decir, los sindicatos se han quejado de 
todo esto, lo han llevado al Consell de la Policia. Ustedes están poniendo a los mos-
sos entre la espada y la pared.

Nos ha dicho muy claro –y ya acabo con esto, señor presidente– que a usted no le 
gusta esta ley, pero eso no quiere decir que usted no tenga que aplicar esta ley. Uste-
des lo que tienen que hacer es buscar las mayorías necesarias para poder modificar 
una ley orgánica, pero no retorcer el ordenamiento jurídico a su antojo, señor Elena.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Madrenas en representació del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputada.

Marta Madrenas i Mir

Moltíssimes gràcies, president. Una salutació al conseller. Gràcies per les seves 
explicacions. I també, doncs, donar-li les gràcies, perquè compartim el seu posicio-
nament vers la llei mordassa.

Però permetin-me primer que també expressi, en nom de Junts per Catalunya, el 
nostre condol pels fets dramàtics d’aquest vespre i, per tant, el nostre condol a totes 
les famílies, amics, persones afectades per la situació que va passar, que ha passat 
aquesta matinada.

Efectivament, estava dient que des de Junts per Catalunya compartíem aquesta 
opinió i aquesta anàlisi que ha efectuat el conseller respecte a la llei mordassa. De 
fet, creia que era compartida per la majoria dels grups parlamentaris. Almenys Junts 
per Catalunya, efectivament, estem treballant per la derogació. Però, vaja, si ha de 
ser modificació, doncs, tenim les majories que tenim, però nosaltres treballem per 
la derogació d’aquesta llei mordassa. I perquè és que és substancial que es treba-
lli per aquesta derogació. És a dir, tant Amnistia Internacional com Human Rights 
Watch, en el seu moment –estem parlant de només fa cinc, sis anys..., sis anys–, es 
van mostrar estupefactes de que en un estat en principi de demòcrata i dins de la 
Unió Europea estiguessin aprovant aquella llei –absolutament estupefactes–, fins al 
punt de demanar a cada grup parlamentari que no s’aprovés aquella llei mordassa.
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És cert que aquesta llei, entre altres coses, i me referiré més al tema que avui 
ens està ocupant, doncs, efectivament, i s’ha de reconèixer així, fomenta certa ar-
bitrarietat per part dels agents de la policia. I això en un estat de dret no és bo. No 
pot haver-hi arbitrarietat per part de la policia. I, alhora, en termes de manifestació, 
d’exercici dels drets de reunió i de concentració, sí que provoca un efecte d’autocen-
sura per part dels ciutadans de pensar que poden ser sancionats, coaccionats a l’exer-
cir els seus drets lícits, legítims, d’expressió i de reunió.

Per tant, efectivament, és una llei que, en els àmbits de què estem parlant, so-
bretot de lliure..., de manifestació, d’expressió, forçosament hauria de ser..., forço-
sament qualsevol demòcrata hauria de voler que fos absolutament derogada. Clar, 
jo, d’alguns partits de l’extrema dreta, tal com s’han expressat aquí, doncs, no ho sé, 
entens les seves manifestacions, no?, però jo també m’he quedat estupefacte que vin-
gui del PSC. Qui els ha vist i qui els veu! Perquè de fa un parell de desenes d’anys, 
doncs, de defensar el dret d’autodeterminació dels pobles –ja sabem com ens tro-
bem–, de condemnar la utilització de les clavegueres de l’Estat –doncs, miri, tenim 
el Pegasus i ni tan sols estan interessats en obrir una comissió d’investigació–..., i, 
quan es tracta de drets fonamentals i de la defensa dels drets fonamentals, encara hi 
posen peròs. No és el mateix de fa vint anys i no ens ho expliquem. Vaja, això és el 
que estem veient.

Com es pot posar..., com es pot voler posar limitacions als drets fonamentals, 
als drets humans? Com es pot voler fer això? A Junts per Catalunya en cap cas ens 
hi trobaran; per nosaltres l’exercici de tots aquests drets col·lectius és essencial de 
la ciutadania i, per tant, doncs, en cap cas podríem defensar una línia que anés a la 
inversa d’aquesta, com estan fent alguns avui aquí. I entenent que la jurisprudència 
respecte de tots aquests drets, doncs, evidentment ha de ser prioritària.

Però sí que hi ha un tema que ens preocupa, i és que, efectivament, creiem, com 
ha dit el conseller, que la formació en els aspectes jurídics de fins on poden abastar 
les actuacions policials per intentar evitar això que els hi he dit abans d’aquesta ar-
bitrarietat que es produeix en alguns casos en alguns agents de la policia, aquesta 
mesura que vostès proposen de més formació jurídica seria important que es fes ara, 
i no només per als agents que s’incorporen o que s’han d’incorporar, evidentment, 
sinó que sobretot per als que ja estan incorporats que hi hagi formació contínua, ex-
pressa, que expliqui i doni tots els arguments perquè, efectivament, la policia també 
actuï respectant, ja des de la primera acta, els drets fonamentals de les persones. Per 
tant, quins calendaris tenen previstos, senyor conseller, per implementar-ho?

El president

Gràcies, diputada. I, per últim, té la paraula el diputat Morales en representació 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Quan vulgui, diputat.

Pau Morales i Romero

Bé, bona tarda. Gràcies, conseller. Gràcies a totes les persones, també, que ens 
acompanyen avui. Sumar-me, doncs, a les mostres de condol que també han expres-
sat altres grups parlamentaris per aquest succés que, malauradament, n’hem tingut 
notícia aquesta matinada, i tot l’escalf i acompanyament a les víctimes i l’agraïment 
als cossos d’emergència.

Bé, pel que fa a la compareixença, crec que el missatge és clar, és a dir, fem el 
possible per garantir drets mentre reclamem que es faci el que cal i allò pel qual hi 
ha les majories per fer allà on hi ha la capacitat, no?, de derogar la llei mordassa, que 
era una promesa electoral d’una majoria de l’actual cambra del Congrés dels Dipu-
tats, que era un compromís de govern i que estem ja en una legislatura que arriba a 
més del seixanta per cent del seu transcurs. I, per tant, el compromís..., i aquí s’ha 
parlat de compromisos polítics. Jo crec que és evident que el compromís hi és i és 
amb els drets fonamentals i amb els drets humans de la ciutadania. És aquí on està 
el compromís del Govern de Catalunya i on hauria d’estar el compromís de tot el 
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Parlament. No em tanco a l’ambició, ho hauria de ser de tothom en un parlament 
democràtic, no?

Sobre les diferents qüestions que s’han comentat, la primera, i ho llegiré textual-
ment, El Periódico, 14 de desembre de 2021: «El PSC denuncia que Interior no ha 
tramitat cap de les 726 actes per manifestacions.» I hi han unes declaracions que 
diuen: «Ens hem trobat actes de reunions i manifestacions no comunicades, que són 
la majoria», i tot un seguit... És a dir, sí, s’està..., específicament, el PSC està dema-
nant que es denunciïn manifestacions pacífiques pel simple fet de no estar comuni-
cades. I, si no és així, és que hi han unes declaracions a premsa textuals d’un diputat 
d’aquest Parlament, doncs, que estan dient això. Per tant, en aquest sentit, la pregun-
ta és: ostres, a això ha de destinar el temps el PSC en comptes de destinar-lo al bon 
ritme de la ponència que ha d’acabar amb la llei mordassa?

I s’ha parlat, no?, dels obstacles que a dia d’avui té aquesta ponència. Jo, en aquest 
sentit, el que he de dir és que la millor manera de que no surti una llei és començar 
amb filtracions sobre el contingut del que es debat. I va sortir fa pocs dies a El Mun-
do: «Esquerra és l’obstacle perquè s’acabi la llei mordassa.» I resulta que els obsta-
cles eren coses que són tan òbvies pel Parlament de Catalunya com la prohibició de 
les pilotes de goma o la prohibició de les devolucions en calent, que això aquí ho 
tenim superat aviat podrem dir que des de fa una dècada, no? En el cas de les ba-
les de goma, diria, doncs, que va ser en el mandat de conseller de l’actual portaveu  
del PSC.

Per tant, és surrealista que, mentre s’ha de fer aquesta feina que no s’està fent, es 
demani aquí, doncs, que s’apliqui amb mà de ferro, no?, i que es vagi a uns posicio-
naments que estan més a la dreta fins i tot que els del PSOE. Per tant, aquí crec que 
la valoració ha de ser o és per part nostra, per part d’Esquerra Republicana, celebrar 
que els criteris s’adiguin a la jurisprudència internacional, a la jurisprudència euro-
pea; tot allò que es pugui fer amb garantia de drets ho hem de fer, perquè també és 
la millor manera de tenir més credibilitat i poder augmentar l’exigència a totes les 
altres instàncies que també tenen una responsabilitat en aquesta garantia de drets. 

Celebrar també els canvis o les millores de circuits, perquè això ha de donar mi-
llor agilitat, millor atenció al ciutadà, millor coordinació interadministrativa i, en 
definitiva, doncs, també millor gestió dels recursos públics i evitar cometre injustí-
cies en aquest sentit.

I acabar, doncs, situant que la foto de Catalunya –també n’ha parlat algun grup– 
és la d’aquest Parlament, i a aquest Parlament hi ha unes majories democràtiques 
molt clares a favor de la garantia de drets. I hi ha una altra foto que és la que ens de-
mana aquí que treballem activament, doncs, per limitar, per coartar drets o per en-
frontar sense sentit drets; que no els hem d’enfrontar, els hem d’acumular, els drets, 
per ampliar-los, no?, a favor de les llibertats democràtiques. Aquesta altra foto no 
s’expressa amb tanta nitidesa com avui a la Comissió d’Estudi del Model Policial, 
per exemple, perquè hi ha grups que no hi assisteixen sistemàticament i que, en can-
vi, aquí sembla que els hi preocupi moltíssim.

Moltes gràcies per la compareixença i no tenim preguntes.

El president

Gràcies, diputat. Conseller, ara és el seu torn de resposta. Té un temps màxim de 
trenta minuts. Quan vostè vulgui.

El conseller d’Interior

Bé, s’ha parlat molt de... Vull fer algunes prèvies, no? S’ha dit en algunes oca-
sions que, com que he estat una hora –bé, no una hora, quaranta minuts– com xer-
rant xerrant xerrant, però és que la compareixença és per explicar –no tots els grups, 
eh?– la gestió de les sancions de la llei mordassa, no? Dic «llei mordassa», senyor 
Alonso, perquè jo la qualifico així. No va ser idea d’aquest conseller, eh? Qui va co-
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mençar a dir «llei mordassa» és l’actual Govern de l’Estat espanyol, que, quan eren 
oposició, van qualificar aquesta llei de «llei mordassa».

Una llei, per cert, que el senyor Matías Alonso tampoc compartia, perquè deia 
que vulnerava els drets fonamentals –i jo ho comparteixo– i que limitava els drets 
de les persones més actives que volien mobilitzar-se, no? En aquest sentit, compar-
teixo la seva posició. 

Però ho he explicat perquè n’hi ha quaranta-quatre tipus i és un embolic de pri-
mera magnitud, perquè són 610.000 actes. I, aleshores, jo crec que s’ha de contex-
tualitzar exactament què és, no? Per això he volgut ser llarg, extens i intentar ser 
mitjanament pedagògic, perquè els hi ben asseguro que no és fàcil d’interioritzar-ho, 
no? I, per tant, he intentat ser molt gràfic perquè soc conscient, en fi, de la dificultat 
del tema, diguem-ne, amb una exposició finalment tan breu. La de vostès també, 
però la meva, en aquest sentit, també ho té, no?

Segona, la llei mordassa està encallada, perquè estava bastant activa la seva mo-
dificació fins que hi va haver una mobilització al carrer de la dreta i de l’extrema 
dreta que va aturar la ponència. Qualsevol persona que estigui al Congrés o estigui 
en un mitjà de comunicació o ho hagi seguit ho sabrà. Per cert, una mobilització a la 
qual no hi va anar Mossos d’Esquadra –ho dic per als qui han fet referència a aquest 
tema. A títol individual, segur, eh?, però com a organitzacions, no. Ho dic també 
perquè, en fi, les coses com són.

Parlen de subterfugis sempre, no? És a dir, pactar, per exemple, VOX i el Par-
tit Popular a Castella i Lleó és un exercici de democràcia i de transparència; pactar 
el Partit dels Socialistes amb qui sigui, és igual, amb comuns, amb qui sigui, a un 
ajuntament, a una diputació, a l’Estat, això és... Quan s’arriba a un acord amb la 
Candidatura d’Unitat Popular és que estàs segrestat per qui has pactat.

I, miri, l’avantatge dels acords és que poden ser de moltes menes, poden ser 
públics o privats. I, en aquest cas, és ben públic. És un acord de legislatura sobre 
uns quants temes en els quals, doncs, negre sobre blanc, es van explicar quins eren 
aquests acords. S’hi pot estar a favor, molt a favor, molt en contra, súper en contra, 
però són absolutament transparents. Per tant, no són cap subterfugi.

I el conseller d’Interior, sé que no li acaba de fer el pes, la cosa, però soc jo; ni la 
CUP ni ningú altre, servidor. I, per tant, amb tots els encerts i segur que la immensa 
quantitat d’errors que cometo. Ho dic perquè aquesta cosa com que de pactar amb 
la Candidatura d’Unitat Popular... Sí, com la... doncs no. Miri, són coses molt trans-
parents i molt clares sobre temes que compartim, sí. Temes que, en molts casos, per 
part de la Candidatura d’Unitat Popular són renúncies, diguem-ne, en el sentit de 
que anirien molt més enllà, però que és l’acord, diguem-ne, que permet anar avan-
çant en unes determinades direccions.

Amb relació al senyor Bentanachs..., jo és que l’he sentit parlar tantes vegades, 
senyor Espadaler, d’aquest senyor, que jo li asseguro que no és el meu referent; però 
començo a pensar que potser de vostè, sí. Perquè és que me’l cita a cada reunió. 
I l’hi ben asseguro, no és el meu referent. I, a més a més, les declaracions a les que 
vostè fa referència que va fer o la intervenció que va fer, en fi, són d’una credibilitat 
perfectament descriptible. Per tant, en fi, cadascú a lo seu i té tot el dret a dir el que 
li sembli.

Jo volia fer aquestes prèvies perquè em semblava que era rellevant des del punt 
de vista de situar algunes qüestions. Ara, anant a lo concret: jo crec que hi ha un er-
ror o una confusió amb relació a la qüestió del 37.1 que, efectivament... Jo crec que 
vostè, efectivament, va afirmar públicament que no s’havien tramitat sancions i que 
no s’havia sancionat amb relació al 37.1, però jo crec que tenim una confusió, i ho 
dic honestament, que ara l’he vista, diguem-ne. O sigui, el 37.1 és un article, dels 
quaranta-quatre, que descriu una tipologia de sanció, que no comparteixo, eh? –una 
tipologia de sanció–, que bàsicament el que diu és «no comunicada» i que «ha fet un 
recorregut diferent» o, en fi, diferent al que s’havia dit, no?, al que s’havia establert.



DSPC-C 287
4 de maig de 2022

Sessió 16 de la CI  25 

És sobre aquestes sancions de les que estem parlant que hi ha aquest volum de 
tramitacions, que els hi he dit que són vuit o deu aproximadament des de l’any 15. 
Al 15, cap; el 16, 17, 18, entorn de vuit, deu, més o menys. Les altres sancions que es 
deriven d’aquest tipus de mobilitzacions van per un altre camí. Si són d’ordre públic, 
són de caràcter penal, i, si són del 36.6, que és desautoritzar l’autoritat, etcètera, van 
per un altre camí. I d’aquestes n’hi han vint mil i pico tramitades en els últims sis 
anys. Ho dic perquè jo crec que hi ha aquesta qüestió. És a dir, quan una manifesta-
ció no està comunicada s’obre una acta sobre aquest principi del 37.1, però si d’allà 
se’n deriven altres qüestions, s’obren per una altra via, ja sigui la penal, la judicial 
o l’administrativa. Per tant, en aquest sentit, jo crec que aquí està part de la qüestió 
que vostè planteja. Perquè en els darrers anys n’hi ha hagut 22.000 de tramitades, 
per exemple, de la 36.6, i 11.000 que s’hi han aplicat sancions. I, per tant, aquí jo 
crec que forma part del que no acabem de compartir, o sigui, que forma part de la 
confusió.

Sobre els criteris. El que diem nosaltres és que la llei mordassa s’ha d’aplicar a 
la llum de tota la legislació. I la legislació és tota, també la jurisprudència –també la 
jurisprudència. I això no és prendre’s la llei segons els interessos del conseller, sinó 
que és aplicar quelcom que és exigible, que és aplicar la interpretació dels tribunals. 

Aleshores, la interpretació dels tribunals canvia. Oh, i tant, si canvia. Per això... 
Jo m’he dedicat al dret tota la vida o gran part de la meva vida, i la jurisprudèn-
cia canvia. Oh, i tant, si canvia. I és exigible la seva aplicació. I, per tant, a la llum 
d’aquests criteris, és exigible que s’apliquin. I el que s’ha fet no és inventar-se unes 
normes ni inventar-se uns criteris, sinó explicar i traslladar quina és la jurisprudèn-
cia en aquest àmbit per aplicar la llei –que no ens agrada– de la manera més favo-
rable als drets fonamentals en aplicació de la legislació. És exactament això. I, per 
tant, també vull aquesta qüestió deixar-la clara.

Em preguntava el diputat de VOX de qui és la competència. La competència és 
de la DGAS. La competència es va traslladar funcionalment, doncs, a la Direcció 
General de la Policia i, posteriorment, quan va entrar en vigor aquesta llei, també es 
va fer el mateix tràmit. Era la DGAS, la responsable; es va traslladar a la Direcció 
General de Policia al territori, bàsicament, i ara es passarà als serveis territorials.

Però, llavors, tenen com un costum sempre de dir: «Això, per tenir més control 
polític.» Bé, però quin control polític? És a dir, quin control polític de les sancions 
és diferent que el gestioni la DGAS, que el gestioni la DGP o que el gestionin els 
serveis territorials? És una qüestió organitzativa. El que passa és que tenen ganes de 
col·locar la falca sempre aquesta del control polític, que és absolutament fals.

Però, a part, lo del control polític, a part de ser una ofensa, diguem-ne, al re-
ceptor del comentari, perquè vol dir que tu estàs disposat a voler manipular po-
líticament, partidàriament, els funcionaris públics, a part de que és una ofensa al 
receptor, és una ofensa a qui es considera que pot ser susceptible de ser manipulat, 
no?, que és, en aquest cas, el funcionari públic.

Llavors, estem parlant de 610.000 actes, estem parlant de milers, de centenars de 
funcionaris, de treballadors públics, que les recepcionen, que aixequen actes, que les 
tramiten. Jo crec que això no és més que una consigna que, en el fons, sincerament, 
estic convençut que no hi creuen, però que forma part del kit bàsic, diguem-ne, de 
dir en totes les intervencions.

Per tant, els funcionaris públics no deixen prescriure, com a concepte de deixar 
prescriure expressament, ni els polítics diuen a ningú que faci absolutament res d’ai-
xò. Perquè, senzillament, ni es vol –per la meva part ja li ho garanteixo– i, per tant, 
tampoc ho acceptarien, no?, els funcionaris públics.

Deia el senyor Alonso: «D’una acta no deriva un expedient», no? Necessària-
ment, perquè depèn de l’acta i depèn del que digui... I passa... com que són tantes. 
I li he posat algun exemple que no anava en aquest sentit.
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I també perquè gran part de la seva intervenció anava també en aquesta direcció 
de, clar, quan diu: «No, és que n’hi ha hagut zero l’any 20 i cinc l’any... I, aleshores, tot 
el que ha passat d’agressions, de contenidors...» Però això és un altre àmbit, en el que 
hi ha hagut tramitació d’aquestes sancions. I torno a repetir una altra vegada el mateix: 
estem parlant del 37.1 i només amb referència a aquest; les vulneracions d’ordre públic 
van per una altra via, no? 

I després aquesta cosa que diu sempre de «quina Catalunya...», això que diu de 
quines coses es veuen a Catalunya. «Hosti», d’entrada, es veuen molts polítics espiats, 
per exemple, no? I això és greu –i això és greu, i això és greu. I li diré una cosa: no 
sé si es pot... M’importa poc –anava a dir una altra cosa–, però m’importa poc, l’hi 
dic honestament, si l’espiat té una ideologia o en té una altra; és un escàndol. El que 
m’importa és qui ho ha fet i, sobretot, qui no té interès en que això se sàpiga.

Això sí que és escandalós i, per tant, això sí que s’ha de corregir. Perquè a vega-
des no és tan important quines coses passen, sinó l’actitud que es té amb relació a 
aquestes coses que passen. I això, a vegades, és més important. Perquè, molt sovint, 
a vegades no es pot evitar que les coses passin, però en funció de la reacció que tens 
també diu moltes coses, no? I, en aquest sentit, em sembla que aquests dies ho hem 
pogut constatar i espero que les coses canviïn.

Jo crec que a primers d’any vinent la traçabilitat estarà lligada, eh? És molt com-
plex fer-ho pel que li he dit. I la traçabilitat què significava? Significa que, per exem-
ple –i, si m’equivoco, algun col·laborador del departament segur que m’ho dirà–, si 
tu obres una acta per un determinat fet, si en aquell determinat fet passa una altra 
cosa, s’obre una altra acta, no hi ha traçabilitat de que aquesta acta ha derivat en una 
altra. Quan això ho multipliquem per un univers de mig milió o més d’actes al llarg 
dels anys, quan això ho elevem a aquest nivell i parlem de quaranta-quatre tipus de 
sancions, l’embolic..., i la necessitat de la traçabilitat és molt rellevant. I l’organitza-
ció d’aquesta traçabilitat és molt i molt important.

I, sobre la llei mordassa, doncs vostè pot fer una mica més que jo, diguem-ne, 
per aturar la llei mordassa. Segur que tots tenim moltes ganes de fer-ho, però alguns 
tenim com més mitjans per fer-ho que altres. I, en aquest cas, diguem-ne que la seva 
formació política té una miqueta més de mà que la resta dels qui estem en aquest 
hemicicle, en aquesta comissió, per fer-ho possible.

Amb relació al que ha dit el diputat de la Candidatura d’Unitat Popular, que tam-
bé hi ha fet referència la diputada Madrenas, amb relació a la formació. Sí, formació 
per a tot el cos, per a tothom, no?, i, per tant, el curs de formació bàsica i també els 
cursos de formació continuada que es fan i també amb el projecte de regió policial 
digital, és a dir, amb tota la formació contínua –en aquest àmbit i en tants d’altres, 
eh?– que es fa de formació als agents de la policia.

S’ha fet referència per part d’algun diputat, i ja ho he dit, a la cuina política i als 
funcionaris públics. Escolti’m, jo estic convençut que tot és millorable, però els fun-
cionaris públics no són manipulables políticament per part d’una autoritat política 
a caprici del que ell vol. I això..., jo crec que hauríem de tenir un mínim respecte 
per dir que, si això es diu, es pugui acreditar, perquè és molt fàcil generalitzar. De 
la mateixa manera que en tots els àmbits, no?, les actes policials, doncs, segur que 
necessiten millora. Però els funcionaris públics i els funcionaris i els agents de la 
Policia de la Generalitat, com també els policies locals, aixequen actes d’allò que 
veuen. I, escolti, si en algun cas això no es dona, o no es dona amb un metge o no es 
dona amb un altre funcionari públic, de mecanismes n’hi han per fer-ho. Ara, sí que 
és veritat que ha d’haver-hi un procés de formació, que es fa des de fa molts anys en 
tots els àmbits i que això segur que ajuda a millorar a tothom.

Per tant, sap què és el que...? És que s’ha dit molt, no? Hi ha la brama aquesta 
de la manca d’autoritat dels funcionaris públics i de la policia, etcètera. Una de les 
coses que ha fet més mal, si anem per aquest camí, a l’autoritat de la policia –si em 
permeten l’expressió, que més ha emprenyat els funcionaris de policia, els servidors 
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públics de la Policia de Catalunya– ha sigut una sentència, la del Tribunal Consti-
tucional, que s’ha carregat l’estat d’emergència i les sancions que porta lligades. És 
a dir, els que estaven fent el confinament de la Conca d’Òdena o els qui estaven ta-
llant a deu sota zero el túnel del Cadí per garantir que el Ripollès i la Cerdanya esti-
guessin confinats..., totes aquelles sancions les estem tornant ara. Però això no es 
diu –això no es diu, això no es diu. El que es diu és que aquest Govern va contra... 
Diguem-ne, que es veu massa el llautó, que el discurs està gastat, programat i en-
llaunat per anar-se repetint sense que hi hagi més sosteniment que l’interès d’anar-lo 
repetint.

Els deia lo de la formació, també amb relació a la Candidatura d’Unitat Popular. 
Sí, hi ha formació amb relació a aquesta qüestió permanent, amb relació a aques-
ta i totes, i a aquesta també. I el problema de fons és aquesta llei –i el problema de 
fons és aquesta llei. I l’esforç que ha fet aquest Govern és per, a la llum de la juris-
prudència europea i del Tribunal Constitucional, minimitzar, posar per sobre, posar 
en valor el pes dels drets fonamentals. I aquest és l’esforç que s’ha fet. Conservant, 
mantenint el compliment de la legalitat. És que no n’hi ha una altra, no és possible 
no fer-ho. I el que s’ha fet és aquest esforç, que jo crec que redunda, i molt, en la ga-
rantia dels drets fonamentals dels ciutadans i les ciutadanes.

I després tornem a la mateixa confusió, jo crec, eh? És a dir, l’aplicació i la in-
terpretació a través de la jurisprudència s’apliquen. I els casos que vostè em diu fan 
referència a altres coses que no fan referència a aquests criteris que he explicat en 
aquesta intervenció. I, per tant, l’aplicació d’aquesta interpretació jurisprudencial 
evidentment que s’aplica en el departament, perquè entenem que fent això s’apli-
quen la legalitat i la legislació, espanyola i europea i catalana, que són les que ens...

I pot ser que em deixi alguna cosa, i tindran l’oportunitat de recordar-m’ho. Però, 
sobretot, el que volia és insistir en que, amb l’explicació que s’ha fet del context ge-
neral que ens hem trobat –almenys des de que jo en tinc coneixement directe, que és 
des de fa encara no un any–, l’esforç que s’està fent per assumir una feina que és es-
pecialment complexa i dura, la determinació política, per una banda, i des del punt 
de vista de la gestió política de derogar la llei mordassa i des del punt de vista, com 
a conseller d’Interior, d’aplicar el conjunt de la legislació i jurisprudència al màxim 
servei dels drets fonamentals..., i a disposició, aquí en aquesta estona que tenim des-
prés, però després, personalment o a través del Parlament o de preguntes o contactes 
amb els grups, doncs aclarir tot allò que sigui menester. 

I agrair, naturalment, al grup d’Esquerra, al grup de Junts les seves intervencions 
i el seu escalf i suport permanent.

Gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Ara, per repreguntar o demanar aclariments, tornen a tenir un 
torn de paraula. (Veus de fons.) Dos minuts. Comencem amb el diputat Espadaler en 
representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Quan vulgui.

Ramon Espadaler Parcerisas 

Moltes gràcies, senyor president. No per falta de ganes sinó de temps, no matisa-
ré algunes de les qüestions que han posat sobre la taula el grup d’Esquerra i el grup 
de Junts. Si cito el senyor Bentanachs és perquè, com a tanta gent, ens fa vergonya 
veure com s’increpa la policia d’aquesta manera. I això en bona part es deu, honora-
ble conseller, a que vostè va declarar públicament per ràdio –l’hi recordava, doncs, 
el diputat de la CUP–: «Deroguem..., ja no aplicarem la llei mordassa.» I d’aquí, d’a-
quest fet, doncs venen actituds com aquesta, que ens preocupen i que ens molesten i 
que ens dolen profundament, aquesta falta de respecte en aquests termes.

Jo li he preguntat dues coses molt concretes, que reitero: hi ha una instrucció es-
crita, signada, datada per algú a nivell de..., que s’hagi tramès des del departament 
al conjunt d’unitats territorials que gestionen les actes i tramiten els expedients en 
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els termes en què es va fer, doncs, aquest quadre d’allò que s’aplicaria pel 37.7 i allò 
que no s’aplicaria i pel 29.4? Això s’ha traduït o no? Ho ha signat algú o no? Perquè, 
si no ho signa algú, tot el discurs que fa és magnífic, però, en qualsevol cas, estan 
demostrant vostès mateixos que, quan arriben al nivell de concreció i diuen «això es 
tramitarà així; això, aixà; això, de cap manera», doncs estan en fals. I no, a l’Admi-
nistració, les instruccions no es donen per ràdio, es donen per escrit, amb un segell, 
amb la signatura d’un responsable polític i administratiu, i les jerarquies, doncs, 
funcionen. Li he demanat això.

Li he demanat també una altra qüestió. Al fil de dir, escolta, és que les protes-
tes, encara que siguin pacífiques, nosaltres defensem que en molts casos, en tant 
que lesionen interessos de tercers, han d’estar subjectes, no al Codi penal, però, en 
qualsevol cas, a sancions administratives. Han obert un expedient amb relació a la 
irrupció d’una gent, molt pacíficament, a l’hemicicle del Parlament, aturant el desen-
volupament d’un Ple? Estem parlant d’una cosa seriosa –que, en aquest cas, al Codi 
penal sí que existeix. Demanar si s’ha fet.

I darrera reflexió: interpretació de la llei. Sí, naturalment que sí que s’interpreten; 
amb un límit, amb una línia vermella: el seu compliment –aquesta és l’única línia 
vermella. La interpretació és clar que hi cap, només faltaria. Però hi ha una línia ver-
mella, que és el compliment. I, si vostès estan tan segurs que compleixen la llei amb 
el quadre aquest interpretatiu que han fet, home, doncs el signin, i donaran molta 
seguretat als seus subordinats, a tots els funcionaris de les regions policials que es 
veuen obligats a tramitar i que molts d’ells sembla que no veuen...

El president

Diputat...

Ramon Espadaler Parcerisas

...gaire clares aquestes instruccions.
Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Macián en representació del 
Grup Parlamentari de VOX. Quan vulgui.

Sergio Macián de Greef

Moltes gràcies, president. Una previa: es para recordar que todas estas sancio-
nes que ahora está, por razón del covid, obligado a devolver el departament, pues lo 
fueron gracias a VOX, a los dos recursos de inconstitucionalidad de VOX, sí, que es 
quien se ha preocupado de garantizar derechos y libertades de los españoles frente 
a los atropellos del Gobierno.

Por otra parte, ha dicho usted que los funcionarios públicos no son manipula-
bles políticamente. Y mire, yo tengo un enorme respeto por los funcionarios públi-
cos, entre otras cosas, porque yo soy un servidor público de profesión; pero hay que 
reconocer que otras veces ustedes los han arrastrado a cometer ilegalidades, a los 
funcionarios públicos, aquí, en las jornadas del 6, del 7 y sucesivas de septiembre 
de 2017. Por tanto, que tengamos la ligera sospecha de que otras ocasiones puedan 
producirse tampoco ha de extrañar a nadie.

Mire, la cuestión, o las dos cuestiones que le quería preguntar... En primer lugar, 
si, con la comparecencia de hoy, usted da por cerrada la explicación a la oposición, 
a los grupos de la oposición en el Parlament, del cambio de los criterios en la trami-
tación de las actas de los expedientes vinculados con la ley de seguridad ciudadana. 
Lo digo porque parece que ha sido mucho más prolijo, mucho más extenso con la 
prensa que con los grupos de la oposición. Entonces, me gustaría, aunque el tema de 
hoy era propiamente otro, saber si, con lo que usted hoy nos ha manifestado, piensa 
–piensa– que ya ha satisfecho las expectativas de los grupos de la oposición en este 
cambio de criterios en la aplicación de la ley de seguridad ciudadana.
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Y, por otra parte, mire, usted aquí..., esta es la nota de prensa que emite el depar-
tament, ¿eh? –sale usted aquí con una mascarilla, en fin, Catalunya Ràdio. Yo le pre-
guntaba por la instrucción de los procedimientos sancionadores porque en el último 
párrafo de esta nota de prensa se dice: «El titular de Interior ara ha avançat també 
que es separarà orgànicament el procés de denúncia i el d’instrucció d’expedients per 
tal de que tinguin una dependència orgànica diferenciada. En concret, la instrucció 
d’expedients passarà a dependre de la Direcció d’Administració de Seguretat.» Per 
tant..., yo le preguntaba: hasta este pretendido cambio, en fin, ¿quién estaba tramitan-
do? En fin, no quién levanta las actas sino quién instruye el procedimiento sanciona-
dor. Yo entiendo que será otra unidad dentro de la Jefatura de Mossos d’Esquadra, 
¿eh? Eso es lo que yo le preguntaba. Y ese cambio creo que sí tiene significación 
política. 

Gracias.

El president

Ara té la paraula el diputat Pellicer en representació del Grup Parlamentari de la 
CUP - Un Nou Cicle per Guanyar. Quan vulgui, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Sí; gràcies, president. Bé, podem anar esperant que el PSC derogui –i el PSOE i 
el «govern més progressista»– la reforma laboral, la llei mordassa, etcètera, etcètera, 
etcètera –que no ho faran, perquè mentrestant ens estaran espiant– o podem inten-
tar complir amb els compromisos que va assolir el Govern a l’inici de legislatura i a 
canvi d’una investidura. Per nosaltres és clar el que toca i és clar el que s’ha de fer i 
és clar que aquest Govern es va comprometre a no aplicar la llei mordassa quan vul-
nerés el dret de manifestació. I, pel que hem vist, no s’està complint.

I l’hi hem de preguntar, conseller: vostè creu que a unes persones assegudes –en 
un atestat que figura que estan assegudes–, amb les cames entrellaçades i agafades 
de les mans, amb els nous criteris se’ls hi ha d’incoar un expedient, quan han dit 
abans també que havia de ser una actuació individualitzada i que es pogués provar 
que aquella persona tenia una determinada actitud, i que a una actitud grupal no 
podia intervenir una persona? En definitiva, creu que no és una vulneració de drets 
fonamentals que es sancioni a través de la llei mordassa una persona que està asse-
guda a terra intentant aturar un desnonament?

Dit això, també ens preocupa una qüestió: quan parlava abans de la llei de salut i 
de tramitacions que s’han traslladat a la llei de salut, hi ha algunes d’elles que fan re-
ferència i que s’utilitzen respecte al dret a manifestació, i, concretament, per protes-
tes. Per exemple, una concentració contra l’extrema dreta en la qual, després d’una 
càrrega, es denuncia les persones que estan a la protesta perquè no poden mantenir 
la distància de seguretat. O en el cas d’una protesta en suport a Pablo Hasél en la 
que es denuncia les persones perquè s’han saltat el confinament comarcal. Per tant, 
aquí també hi ha una qüestió fonamental. 

En tot cas, nosaltres el que volem és que es compleixi amb els compromisos que 
va assolir el Govern de no aplicar la llei mordassa quan es vulnera el dret de mani-
festació. Pel que hem vist, no s’està fent ara mateix, i, per tant, el que preguntem és 
si ho faran i com ho faran.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Parés en representació del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem. Quan vulgui, diputat.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Res, tres coses per intentar aconseguir a veure si em respon 
alguna altra de les coses que li he preguntat abans i que no ha contestat i també per 
clarificar-les. 

Fascicle segon
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La primera és si l’aplicació d’aquesta interpretació jurisprudencial es fa, no?, 
l’aplicació aquesta dels criteris, a través de l’aixecament d’actes o es fa amb l’ober-
tura o no d’expedients sancionadors a partir de les actes aixecades. Per tant, crec que 
és una qüestió important. És a dir, s’apliquen els criteris a l’hora d’aixecar les actes 
o s’apliquen els criteris a l’hora d’obrir o no obrir expedients, d’acord? Per tant, hi 
ha criteris per aixecar o no aixecar actes? Aquesta és una de les qüestions que ens 
agradaria resoldre. 

En segon lloc i vinculat al que ja li he preguntat anteriorment, quin impacte pre-
veuen de l’aplicació d’aquests criteris? I, per tant, o en altres paraules, eh?, és a dir, 
quantes sancions de les que s’han posat entre els anys 15 i 22 no s’haurien posat si 
s’haguessin aplicat aquests criteris? Per tant, si tenen una orientació, encara que si-
gui amb ordre de magnitud, de quantes sancions s’estarien estalviant i no s’haurien 
posat si s’haguessin aplicat aquests criteris entre els anys 15 i 22. 

I la darrera qüestió: hi ha o no hi ha alguna modificació en la priorització de re-
cursos del cos per tal de reduir els recursos dedicats a perseguir aquelles conductes 
relatives a l’aplicació d’aquests criteris i, per tant, relatives a la defensa del dret a 
manifestació. I, per tant, si hi ha o no hi ha una priorització, una modificació en la 
priorització de recursos per intentar reduir significativament el nombre d’actes aixe-
cades vinculades amb aquest tipus sancionador. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Alonso en representació del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputat.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Bé, conseller, no és pactar, el problema; és el que es pacta. 
No és pactar, sinó el que es pacta el que importa, no? I el seu pacte és el que posa 
en risc precisament el compliment de la legalitat democràtica vigent, el seu pacte 
amb la CUP. Vostès han fet servir –i els hi hem dit més d’una vegada– la seguretat 
pública i el Cos de Mossos d’Esquadra, que és qui ha de garantir aquesta seguretat 
pública, com a penyora de l’acord de legislatura, que és un acord que està clarament 
condicionat per la CUP i pels seus interessos partidistes. 

Miri, conseller, vostè ha fet una referència al Catalan Fake. Ha parlat vostè de 
polítics espiats. Bé, parlem de polítics espiats. Jo mateix he estat espiat; jo mateix 
estava als papers de la incineradora de Sant Adrià del Besòs que, bé, van ser inter-
ceptats als mossos quan els anaven a cremar amb una furgoneta per part del Cos 
Nacional de Policia. I jo hi era allà i encara no sé per què ni amb quin motiu. 

I també li dic què va passar en aquest Parlament. El 3 de maig del 18, per acord 
de la majoria separatista, es va retirar de l’ordre del dia del Ple la sol·licitud de quatre 
grups de constituir una comissió d’investigació. I el dia 25 de maig del 18, aquesta 
sol·licitud presentada, impulsada per Ciutadans, pel PSC, pels comuns i pel PP va ser 
rebutjada amb els vots d’Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i de la CUP. 
Per tant, el discurs gastat, si el sentim, potser és el de vostè. 

Jo he dit i ha fet referència –i més una vegada, més un cop– que efectivament la 
Llei 4/2015 podria vulnerar alguns aspectes que tenen relació amb els drets fona-
mentals. Però el que és segur és que la inacció del departament respecte a la gestió 
i la garantia de l’ordre públic, lligada a l’acord amb la CUP, també posa en risc la 
seguretat pública i no garanteix els drets fonamentals dels qui pateixen l’actuació 
arbitrària –i sovint violenta– dels que invoquen els seus drets fonamentals per vul-
nerar els altres ciutadans.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Roldán en representació del Grup 
Mixt.
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Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Abro comillas: «El problema de fondo es la ley.» 
Cierro comillas. Esto lo acaba de decir usted en su intervención, señor conseller. 
Y es que está claro: a ustedes la ley no les gusta y, como la ley no les gusta, en lu-
gar de intentar utilizar los cauces legalmente previstos para modificar esta ley, lo 
que hacen es no aplicarla. Y usted da instrucciones políticas para que no se aplique 
esta ley o, peor, instrucciones partidistas, porque son las instrucciones que le dicta 
la CUP –son los criterios que impone la CUP. 

Vuelvo a insistir: como ustedes no tienen competencias en materia de seguridad 
ciudadana ni tampoco tienen la posibilidad, porque no tienen la mayoría necesaria 
para poder modificar una ley orgánica como es esta, pues entonces ustedes no la 
aplican. Y esto tiene un nombre, señor Elena, esto es una actitud de trilerismo. Cla-
ramente –claramente–, señor Elena. 

Y luego quiero hacer otra apreciación, porque usted hoy ha repetido de forma 
insistente cómo ustedes están sujetos a la jurisprudencia, no solamente la normati-
va, sino también la jurisprudencia que interpreta estas leyes. Yo le digo: la jurispru-
dencia no es un menú del día donde usted escoge el plato que le gusta. Usted coge 
la sentencia que le viene bien y la que no le viene bien, esa la obviamos. Y yo le he 
puesto un caso muy concreto, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el caso Ivanova contra Bulgaria, que me extraña que usted, que tiene a 
todo el Departamento de Interior y a todo el departamento de servicios jurídicos 
trabajando al respecto para poder justificar este cambio de criterios no la haya en-
contrado, y yo, sin embargo, esta humilde diputada que está en el Grupo Mixto, sí 
tenga esta sentencia.

Yo le voy a leer lo que pone. Le doy la referencia, también, es la 2005/112, para 
que la busque. Y le leo un parrafito muy corto: «Como ha señalado el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, en las sociedades democráticas modernas, durante el 
ejercicio del derecho de reunión y manifestación en las vías públicas, no son infre-
cuentes las conductas físicas obstructivas que afectan al tráfico rodado o a la libre 
circulación de personas, de manera que quedan perturbadas de forma relevante las 
actividades que llevan a cabo los demás, e incluso las de los agentes encargados de 
garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. No obstante» –y aquí viene la 
parte importante– «se trata de conductas que no forman parte del núcleo de facul-
tades de actuación que define la libertad que reconoce el artículo 11 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos», que precisamente habla del derecho de manifes-
tación.

El president

Diputada, hauria d’anar finalitzant.

Lorena Roldán Suárez

Gracias, presidente. 

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada Madrenas en representació del Grup 
Parlamentari de Junts. (Pausa.) No. Diputat Morales? (Pausa.) No? Doncs ara, con-
seller, té deu minuts per tancar aquesta compareixença. Quan vostè vulgui.

El conseller d’Interior

Jo crec que he estat molt extens i he intentat explicar totes les qüestions vincu-
lades a la tramitació de tots els expedients i de totes les actes vinculades a la llei. 

Vagi per endavant que em diu si dono per tancada l’explicació. Naturalment que 
no. És que alguna vegada, malgrat les discrepàncies que és obvi que tenim entre uns 
quants grups de la cambra i servidor, hi ha hagut l’oportunitat o no..., ha deixat d’ha-
ver-hi l’oportunitat de contrastar tot allò que sigui necessari? He comparegut manta 
vegades, tantes com vostès vulguin, per parlar d’aquestes qüestions o les que siguin. 
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No m’he negat mai a cap compareixença ni he intentat, doncs, que cap..., que no es 
tramités la meva, en fi, la meva compareixença en qualsevol qüestió. Tantes vegades 
com m’han demanat una reunió l’hem mantinguda, tantes vegades com s’ha dema-
nat una explicació s’ha donat. Per tant, separem lo que és la discrepància, que és 
òbvia en moltes qüestions, però, naturalment, per tancada l’explicació? No, aquesta 
ni sobre cap tema. 

Amb relació a la tramitació. Es tramitava pels serveis jurídics de la DGP, de 
la Direcció General de Policia, i ara es tramitarà pels serveis jurídics dels Serveis 
Territorials d’Interior. Ras i curt –ras i curt. La Direcció General de la Policia és la 
conselleria d’Interior. Els serveis territorials de la conselleria d’Interior són conse-
lleria d’Interior i els serveis jurídics són lletrats de la casa que..., en fi, i, per tant, tots 
són membres de..., funcionaris públics. En aquest sentit, doncs, no hi vulgui buscar 
cap tipus d’altra cosa que no sigui la de, en fi, facilitar que hi hagi més agilitat en 
la tramitació.

Vull manifestar de nou, perquè ho he fet moltíssimes vegades i ho repeteixo, el 
suport al Cos de Mossos d’Esquadra. Perquè això no ens ho hem d’atorgar ningú, 
eh? –no ens ho hem d’atorgar ningú–, perquè són funcionaris públics al servei del 
conjunt dels ciutadans. I cometríem un error, em sembla, un servei ben galdós i molt 
poc favor al Cos de Mossos d’Esquadra que el volguéssim patrimonialitzar, uns o 
altres, eh?, per interessos en un moment determinat. Però m’ho ha sentit la senyora 
Roldán mil vegades i l’hi repetiré cent mil vegades més, tantes com sigui necessari, 
que jo crec que cal allunyar el debat partidista del Cos de Mossos d’Esquadra; però 
no la política, sap? Perquè el Cos de Mossos d’Esquadra no és un organisme autò-
nom, el Cos de Mossos d’Esquadra no és... Tampoc ho són els metges del sistema 
sanitari, tampoc ho és el Cos de Bombers, tampoc ho són els mestres. Forma part 
d’una administració. 

I en matèria de seguretat i orientació política, per descomptat. Perquè, si no, qui 
la dona? Qui? Qui la dona? Si no la dona el Parlament de Catalunya, qui la dona? 
Qui? És important, la resposta. La dona el Govern, evidentment, l’orientació polí-
tica. Respectant la legalitat? Per descomptat. Abans em deia: «Vostès no són poder 
judicial», que ara ja ho sabem. Ni ganes –ni ganes–, ni ganes en el sentit de que, 
evidentment, vull estar en un país en el que el poder judicial sigui una cosa diferent 
que l’executiu i el legislatiu, per descomptat. Però, si no la dona el Parlament de Ca-
talunya, l’orientació política, qui la dona? Vostè? La seva orientació política, que és 
diferent en matèria de seguretat a la meva? 

En matèria de violència masclista, per exemple, què la fem, amb l’orientació po-
lítica que ara tenen a Castella i Lleó, que governen vostès amb VOX, o la que es té 
aquí? La política hi és, eh? La política hi és, naturalment –naturalment. Perquè allò 
d’«allunyi’s vostè de la política», darrere va la següent frase: «Que ja la faré jo», no? 
Doncs miri, no; la fa la majoria dels ciutadans. En aquest cas, l’expressa el Parla-
ment de Catalunya a través d’un govern. Respectant la llei? Naturalment. 

Sobre això de la legalitat. Li passaré la sentència, sí, li passaré les sentències, 
perquè sí, sí, sí, la llei s’aplica a la llum de la jurisprudència. Oh, i tant que sí! Sem-
pre, perquè si no malament aniríem –malament aniríem. I la jurisprudència forma 
part de la legalitat vigent, per descomptat. I aleshores s’aplica amb una voluntat i és 
de posar en valor, per sobre, els drets fonamentals. Sí, sí, sí, naturalment. 

Aleshores, el diputat Pellicer em deia: «Vostè creu que un...?» No, jo crec que 
no. A la pregunta que em feia, no, jo crec que no. Ara, jo soc conseller d’Interior i, 
dintre d’una... Hi ha una legislació que és d’aplicació, que no comparteixo, que la 
combato, i aquesta intento que s’apliqui de la forma més favorable a la garantia dels 
drets fonamentals. I aquest és el meu compromís. Ja veu que, en fi, que genera un 
cert debat aquesta qüestió. 

L’aplicació de la jurisprudència a les actes no és més que la constatació d’uns 
fets. Per tant, l’aplicació de la jurisprudència i de la llei, per tant, es fa en el procés 
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de tramitació de l’expedient. Naturalment, perquè ja li he explicat casos d’actes en 
les que es diu: «Un senyor ha travessat per aquí.» I dius: «“Hosti”, per què vostè l’ha 
posat aquí?» Bé, perquè en aquell cas l’agent ha considerat que aquella persona pot 
estar sotmesa a un risc que li passi alguna cosa i vol que quedi constància que el 
van avisar: «Ep, vigila que per aquí et pot passar..., en fi, pots tenir un problema.» 
I, per tant, que quedi constància que se’l va advertir. Doncs, com aquest exemple, 
molts més. 

Sobre on s’apliquen més energies o menys energies, això és un debat molt més 
llarg, que estic encantat de que fem en el marc del Parlament sobre model policial, 
sobre el paper de la policia, la territorialització. En fi, sobre tot això, diguem-ne, 
crec que és molt interessant que en parlem, però és molt molt llarg i no m’hi veig 
amb cor. 

Hi ha un document sobre..., hi ha un document en el que s’explica i es posa llum 
sobre moltes sentències que –de diferents organismes– s’ha transmès als funciona-
ris públics perquè en tinguin coneixement. Però jo ho vull ho desmitificar una mica, 
perquè..., que es fan interpretacions de les lleis? O sigui, perquè tal com ho ha dit la 
senyora Roldán sembla que sigui com una..., no?, sembla que les lleis siguin... Les 
lleis són interpretables, per descomptat que ho són. Totes les administracions donen 
criteris d’interpretació de les lleis als seus funcionaris públics. No sé si l’expressió és 
«criteris» o donen «informació» o donen «orientacions» o donen «posicionaments» 
o donen «sentències», però ho fan, eh? La Tresoreria General de la Seguretat Social 
i Hisenda ho fan, i tant si ho fan, i els canvien a vegades. Ho fan, sí, això passa sis-
temàticament, i vostès ho saben, perquè alguns són lletrats i, en qualsevol cas, han 
estat a l’Administració.

Jo, per acabar, vull traslladar que nosaltres tenim aquesta orientació; que l’esforç 
que s’ha fet per, després de la pandèmia, refer tots els sistemes d’organització del 
procés sancionador, crec que ens ha d’ajudar a conèixer molt millor i molt més pro-
fundament quina és l’evolució i les sancions que es posen i per quin concepte i per 
quina raó; que el treball ha estat ingent. I, naturalment, em poso a la seva disposició 
perquè, evidentment, tinguin tota la informació que necessitin afegida a la que avui 
hem donat.

I acabo amb una cosa: pactar no és un exercici de responsabilitat quan el fas tu i 
una venda a l’adversari quan ho fan els altres. Jo crec que en això haurien de mirar 
de créixer, també, políticament tots plegats. I l’acord, quan és públic, quan és cone-
gut, jo crec que és un exercici de responsabilitat. I, en aquest cas, és el que hem fet el 
Govern de Catalunya i els partits que li donen suport amb l’acord que s’ha fet en una 
matèria tan important com és la de la seguretat, com també en altres àmbits com els 
serveis públics de qualitat al servei de la majoria.

Moltes gràcies i a disposar.

El president

Gràcies, conseller. 
Diputats, diputades, suspendrem temporalment la comissió per fer una petita 

pausa. Reprendrem la comissió a dos quarts i cinc, si us plau. D’acord? Vinga.

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

de sis i nou minuts.

El president

Diputats, diputades, reprenem la sessió de la Comissió d’Interior. 
Els hi recordo que en el correu que els hi vam enviar en aquesta..., entre els tres 

compareixents –l’honorable conseller, el secretari general i el director general– su-
men un temps possible màxim, que ja m’han dit que segurament no l’utilitzaran, 
d’una hora. El que fem és ficar el temps i que ells mateixos es distribueixin el temps 
entre els tres compareixents.
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També els hi recordo, i els hi volia fer la proposta per si hi ha qualsevol element, 
que en aquesta..., quan els hi vam enviar la temporització, plantejàvem que hi ha-
gués un torn dels grups de set minuts i el retorn després dels compareixents. Els hi 
dic perquè, si prefereixen fer-ho com en l’anterior, cinc més dos minuts per repre-
guntar, ho faríem així; però, si no, faríem els set minuts que els hi vam proposar i 
que ningú va donar cap... (Veus de fons.) Sí? Doncs mantenim els set i, després, ja 
tancarien responent els compareixents.

Doncs perfecte. A partir d’aquí, reiniciem la Comissió d’Interior.

Sessions informatives i compareixença
355-00037/13, 355-00038/13 i 357-00093/13

En aquest punt substanciarem tres punts, que són la sessió informativa –el punt 2–  
de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Departa-
ment d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre les gestions de 
les acusacions particulars contra manifestants; el punt tercer, sessió informativa de 
la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’acusació particular contra 
Marcel Vivet, i el punt 4, que és compareixença del secretari general d’Interior i del 
director general de Policia davant de la Comissió d’Interior per informar sobre l’ac-
tuació del departament en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió 
de les acusacions particulars contra manifestants. A partir d’aquí, els tres comparei-
xents tenen un temps màxim d’una hora.

Quan vulgui, conseller.

El conseller d’Interior 

Gràcies, president de la comissió, i diputades, diputats i persones que ens acom-
panyen, senyores i senyors. Comparec davant de la Comissió d’Interior per parlar 
també..., avui per segona vegada, i, en aquest cas, per parlar de la gestió de les acu-
sacions particulars que ha fet el Departament d’Interior des de la meva arribada com 
a conseller i, en concret, del cas del senyor Marcel Vivet.

En aquesta compareixença m’acompanyen també el secretari general del depar-
tament, l’Oriol Amorós, i el director general de la Policia, en Pere Ferrer, també per-
què han estat citats per una altra..., en aquesta mateixa compareixença. De manera 
que, en la meva intervenció, faré inicialment referència al cas del senyor Marcel Vi-
vet i parlaré, a continuació, de la revisió dels criteris de personació de la Generalitat 
contra participants en mobilitzacions socials i polítiques, així com el trasllat dels 
serveis jurídics del Departament d’Interior al gabinet jurídic de Presidència.

Com bé deuen saber, el cas del senyor Vivet és anterior a la meva etapa al capda-
vant de la conselleria d’Interior; concretament, uns fets que es remunten al mes de 
setembre de l’any 18. Al senyor Vivet se’l va acusar de desordres públics, atemptat 
contra l’autoritat i lesions, uns delictes pels quals la fiscalia va demanar sis anys i 
mig de presó, mentre que el Departament d’Interior –la Generalitat de Catalunya– 
en aquell moment va actuar com a acusació particular demanant quatre anys i nou 
mesos de presó.

La sentència de l’Audiència de Barcelona, que es va fer pública el 16 de juny del 
21, vint dies després del meu nomenament com a conseller d’Interior, imposava una 
condemna de cinc anys de presó. En termini, vam formalitzar un recurs d’apel·lació 
perquè enteníem i entenem que, d’acord amb el principi de proporcionalitat, la con-
demna resulta desproporcionada en una avaluació global dels fets.

Per això, el recurs demanava la reducció de tres anys a sis mesos de presó pel de-
licte d’atemptat a agent... (Veus de fons.) Perdó? No em sentien? Disculpin. Per això, 
demanava..., el recurs demanava la reducció de tres anys a sis mesos de presó pel de-
licte d’atemptat a agent de l’autoritat, el mínim legal que estableix aquesta tipologia 
de delicte. Pel que fa al delicte de desordres públics, el recurs argumentava que no 
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pertoca a la Generalitat determinar una sanció per a aquest tipus de delicte i sol·lici-
tava especialment que la pena total imposada no suposés l’ingrés a presó de l’acusat.

En relació amb els canvis de criteri de personació de la Generalitat. Simultània-
ment a que vam formalitzar el recurs d’apel·lació en el cas del senyor Vivet, vam 
anunciar públicament que iniciàvem una revisió dels criteris pels quals la Generali-
tat s’havia de personar contra participants en mobilitzacions; uns criteris que fessin 
compatibles la defensa dels servidors públics –una defensa que fem per convicció, 
per deure i per convicció– amb l’aplicació de la proporcionalitat. I aquesta propor-
cionalitat pensem que passa essencialment per personar-nos en casos en què es pro-
dueixin lesions acreditades a servidors públics.

I abans que alguns grups vulguin acusar-nos, perquè ja ho han fet de ves a saber 
quantes coses, han de saber que els criteris que hem fixat són ni més ni menys els 
mateixos que fixen la majoria de governs en relació amb els cossos policials, com, 
per exemple, el Govern espanyol, que també es persona quan es produeixen lesions 
als agents, i un criteri que no utilitza el Govern basc, perquè tampoc es persona quan 
hi han lesions als agents.

Alhora, com ja saben, vam decidir traslladar l’àrea penal dels serveis jurídics 
d’Interior al gabinet jurídic central de la Generalitat, una decisió que permet, en pri-
mer lloc, corregir una anomalia, ja que, exceptuant els mossos, tots els funcionaris 
han d’estar defensats sempre pel gabinet jurídic central. Alhora, aquest moviment ha 
permès dotar d’una major coherència la defensa jurídica dels servidors públics, uni-
ficant criteris en la protecció i en la defensa dels agents de la Policia de la Genera-
litat i la resta de treballadors públics. D’aquesta manera, el Departament d’Interior, 
igual que la resta de departaments, ha continuat mantenint els serveis jurídics amb 
una àrea de recursos i una àrea de normativa que donaran assessorament jurídic a 
les diferents unitats.

Per finalitzar, vull donar les gràcies als grups que han votat a favor d’aquesta 
compareixença per tenir l’oportunitat d’explicar uns nous criteris que pensem que 
permetran que la posició de la Generalitat a l’hora de personar-se en causes judicials 
sigui molt més proporcionada i justa; un canvi de criteris que hem complementat 
amb el trasllat dels serveis jurídics al gabinet jurídic central perquè entenem que 
dota de més coherència tota l’estratègia jurídica de la Generalitat.

Volem defensar i defensarem els servidors i les servidores públics, i ho farem apli-
cant sempre la proporcionalitat, com és obligació de qualsevol governant, i, per tant, 
també la nostra. Som aquí per fer que les coses passin i aquesta és una part de l’acció 
de govern que hem desplegat aquests primers mesos de legislatura. 

I quedo a la seva disposició per a qualsevol pregunta, naturalment. I entenc que 
continuen els companys.

El secretari general d’Interior (Oriol Amorós i March)

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats... Per tant, per complementar i 
continuar l’explicació del conseller, els passo a relatar, en relació amb l’acusació del 
senyor Vivet per part de la Generalitat, quina és la relació dels fets.

El 29 de setembre del 2018, tingué lloc una manifestació per part de l’associació 
Jusapol a la Via Laietana, davant de la prefectura de la Policia Nacional. Simultània-
ment, altres entitats van convocar una manifestació de signe oposat, i, com és lògic, 
s’establí un operatiu d’ordre públic que tenia per objectiu evitar el contacte entre les 
dues manifestacions.

D’entre els diferents incidents ocorreguts, hi hagué una escomesa a la línia po-
licial en la que tres agents van patir lesions i van haver de ser atesos pels serveis 
mèdics. Van passar més coses, aquell dia, però els fets que se’ns ha demanat que 
expliquem tenen relació només amb aquest fet puntual.

El 15 de maig de 2019, la Generalitat compareix en el cas. En l’escrit d’acusació 
inicial, el lletrat de la Generalitat, que data del 2 de juliol del 2019 –per tant, és un 
fet de l’anterior legislatura i, per tant, era amb un altre conseller, amb un altre secre-
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tari general–, es demanen penes de presó per un total de quatre anys, nou mesos i 
un dia. De les indicacions que es donaran al lletrat de la Generalitat en aquell mo-
ment, jo no els en puc respondre; ho haurien de preguntar a altres persones, les que 
aleshores n’eren responsables. Només els puc fer una valoració de l’escrit d’acusació 
que aleshores es presentà o presentà el lletrat.

En aquell moment, el lletrat habilitat sostenia que l’objecte que el senyor Vivet 
va utilitzar per agredir l’agent constituïa un objecte perillós en els termes de l’article 
551 primer del Codi penal, i d’aquesta qualificació de l’objecte se’n derivà una peti-
ció –que entenem que és absolutament desproporcionada– de les penes.

Cal assenyalar també que en l’escrit de conclusions provisionals formulà acusa-
ció pels delictes d’atemptat, lesions i desordres. El que marca la llei com a obligació 
d’oferiment de defensa d’un funcionari és sempre en relació amb el perjudici al fun-
cionari. I, en aquest cas, els delictes que podien valorar-se com que generaven un 
perjudici al funcionari eren el d’atemptat i el de lesions, no cap altre i no en relació 
amb altres qüestions que corresponen a la fiscalia, en tot cas, que aquí el paper de la 
policia, doncs, és subministrar la informació a la jurisdicció i a la fiscalia, i aquests 
prendre les actuacions que corresponguin. Per tant, en aquest cas no era obligat que 
la Generalitat afegís el delicte de desordres a l’acusació.

A més, a banda de la desproporció de la pena sol·licitada respecte a la gravetat 
dels fets, existia una incoherència en la pretensió acusatòria: s’apreciava l’agreu-
jant d’objecte perillós només en un d’aquests delictes, el delicte d’atemptat, però no 
en l’altre, el de desordres. Per tant, la lògica, i atès que els fets eren els mateixos, 
s’hauria d’haver apreciat objecte perillós o en els dos o en cap. Des del nostre punt 
de vista, atesa la jurisprudència en la matèria i el que diu la llei, en cap cas s’hauria 
d’haver qualificat d’objecte perillós l’objecte utilitzat.

La fiscalia va demanar cinc anys i un dia. Cal recordar que la fiscalia és un òr-
gan jeràrquic i que en aquell moment i per a aquest tipus de judicis les ordres de la 
fiscalia eren anar màxims. I així, doncs, va actuar la fiscalia.

I, a banda de les dues qüestions tècniques assenyalades, dir-los que en la nostra 
opinió la desproporció en l’acusació és evident.

El següent fet que succeeix ja és, sí, quan estem nosaltres al departament; per 
tant, ja soc jo secretari general, el conseller és el conseller Elena. És l’11 de juny del 
21. Hi ha la sentència 186/2021, una sentència que, com és sabut, resultà condemna-
tòria pels delictes de desordres públics, atemptat a un agent de l’autoritat i lesions, 
sumant un total de cinc anys i un dia de presó més una multa de sis-cents euros.

El 2 de juliol del 21, la Generalitat presenta un escrit d’apel·lació a la sentència. 
Atesa la desproporció i la incoherència de la pretensió acusatòria, es va decidir in-
terposar un recurs d’apel·lació a la sentència pels motius que els acabem d’explicar. 
Cal recordar que la Generalitat actua en aquest judici tant en defensa del mosso le-
sionat com en tant que institució afectada pel delicte d’atemptat. Val a dir, però, que 
l’agent del cos implicat en aquest assumpte no va estar d’acord amb l’escrit d’apel-
lació de la Generalitat i el recurs es va interposar només en representació de la Ge-
neralitat.

Els arguments en l’apel·lació a la sentència, en conseqüència amb tot el que els hi 
he exposat, van fonamentar-se en una apel·lació a la proporcionalitat, que en la sen-
tència resulta desproporcionada, i en una avaluació global dels fets.

Assenyalar la contradicció que suposa que en la comissió del delicte d’atemptat 
s’apliqui l’article 551 primer del Codi penal per considerar que es fa ús d’un objecte 
perillós, tot i que no s’aprecia l’aplicabilitat del 557 bis primer relatiu als desordres 
públics portant objecte perillós. A la vista d’aquesta contradicció, es qüestiona que 
es pugui qualificar l’objecte de perillós, un pal de bandera d’uns dos metres de llarg 
i un centímetre de diàmetre.

Hem d’afegir que la doctrina jurisprudencial considera que cal ser prudents en la 
interpretació del concepte «objecte perillós» tenint en compte que l’article 551 del 
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Codi penal equipara l’ús d’objectes perillosos a l’ús d’armes i que la jurisprudència 
el defineix demanant que compleixi dos requisits: la capacitat genèrica de lesionar 
la integritat o la vida de la víctima i que objectivament pugui ser tingut per perillós 
en la concreta actuació. I ens sembla evident que aquests requisits no concorren en 
el cas que estem parlant.

Per tant, la Generalitat fa unes al·legacions a la sentència en les que no es demana 
pena per desordres, per atemptat es demana la mínima i afegeix la petició que, per 
proporcionalitat i humanitat, la pena total en cap cas suposi ingrés a presó. Cal re-
conèixer que és poc habitual que algú recorri una sentència en la que li han donat la 
raó, certament, però és que sincerament pensem que el que vam fer, que l’apel·lació 
presentada s’ajusta a la llei amb més rigor i, per tant, és la manera en la que creiem 
que era oportú actuar. Així que el 2 de juliol del 21 vam presentar les al·legacions 
esmentades.

El 14 de setembre del 2021, la sala aparta el lletrat de la Generalitat de la causa. 
El 14 de setembre, la sala fa una provisió en la que es dona per personada la defensa 
del mosso amb un advocat propi i que, al mateix temps, aparta l’advocat de la Gene-
ralitat i se’ns comunica el 20 de setembre. El 27 de setembre del 2021, la Generalitat 
presenta un recurs de súplica davant de la provisió que els acabo d’esmentar.

Si bé és cert que la Generalitat estava personada en la causa en representació d’un 
mosso que en un moment determinat decideix canviar la seva representació, també 
és cert que la Generalitat va comparèixer a la causa en una doble condició. D’una 
banda, en representació i defensa de la Generalitat, i, simultàniament, en represen-
tació i defensa d’un agent. Així és com es reconeix en una provisió del jutge del 23 
de maig de 2019, per exemple, en la qual es dona per compareguda la nostra lletrada 
–i cito textual– «en defensa dels interessos del Departament d’Interior i en defensa 
dels interessos del mosso».

Per tant, ens sembla evident que, més enllà del dany personal, els fets ocorre-
guts han causat perjudici també a la Generalitat i que el mosso afectat no concorre 
només en tant que ciutadà individual, sinó en el marc de les seves funcions com a 
servidor públic. La legitimació de l’Administració per actuar en aquest cas es fona-
mentava en tot el suara exposat i també en la sentència del Tribunal Suprem del 12 
de juny de 2019.

Tanmateix, i tot i que el Ministeri Fiscal va sol·licitar l’admissió del recurs –per 
tant, va estar del nostre costat–, la sala el va desestimar en data 21 de desembre del 
2021. Per tant, el 21 de desembre de 2021, la sala acorda la desestimació del recurs 
de súplica de la Generalitat i la secció vint-i-unena de l’Audiència Provincial, en una 
interlocutòria, desestima aquest recurs de súplica. I, per tant, actualment no som 
part en l’assumpte i, en conseqüència, ja no hi som presents.

El president

Sí, director.

El director general de la Policia (Pere Ferrer Sastre)

Perfecte. Doncs, president i diputats, bona tarda. Com el conseller i el secreta-
ri m’han precedit en l’ús de la paraula explicant, doncs, el cas en què se sol·licitava 
informació amb relació al senyor Marcel Vivet, tant en el fons com en el procedi-
ment i l’evolució temporal que ha seguit el cas... Han explicat els criteris, doncs, de 
personació de la Generalitat, en aquest cas, i com ha anat evolucionant això al llarg 
del temps.

I em permeto destacar, perquè també ho ha fet el conseller, doncs, les variables 
que ens equiparen a altres administracions, també, en règim d’acusacions i defensa 
dels servidors públics en circumstàncies molt anàlogues. Crec que ha estat objec-
te de les dues compareixences que m’han precedit o de les dues intervencions que 
m’han precedit, doncs, el marc que es demanava en les tres peticions que han quedat 
aglomerades en les nostres intervencions.
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Si bé és cert, doncs, que vull posar també en valor que la Direcció General de la 
Policia no intervé en cap dels procediments que fins ara han estat objecte d’exposi-
ció perquè la Direcció General de la Policia no té cap fil en l’estratègia de defensa, 
que pertany als serveis jurídics centrals, o en el que és l’evolució de la causa penal 
un cop això ja està judicialitzat.

I, per tant, això no vol dir que no en siguem..., no en som part, però sí que hem 
format part de tot el procés d’exposició que s’ha donat marc en el Consell de la Po-
licia i que així s’ha traslladat a tots els sindicats de la policia en el marc del consell 
en alguna sessió. També s’ha explicat en el marc de reunions amb comandaments i 
també s’ha explicat en el marc de reunions amb els serveis jurídics en els que la Di-
recció General de la Policia, tot i no ser-ne part, hi ha participat.

Per tant, jo vull restar a la seva disposició pel que puguin necessitar, preguntes 
concretes, i poder estar disponible a l’hora de poder donar explicacions, tot afir-
mant... Crec, també, doncs, que el departament –i la Direcció General de la Policia, 
com deia abans el conseller, és el departament– està en aquesta legislatura per asso-
lir els compromisos polítics però, sobretot, per ser més proporcionats i justos en la 
defensa de les nostres funcions, ja sigui, com han explicat en aquest cas i, per tant, 
ser més equànimes en la nostra presa de decisions.

El president

Gràcies, conseller, secretari general, director... Disculpeu, que estic amb el re-
llotge. Gràcies, conseller, secretari general, director general de la Policia. Ara passa-
ríem al torn dels grups parlamentaris. Tenen set minuts cada grup parlamentari per 
preguntar, per fer observacions... (Veus de fons.) No, al final hem acordat que set. Te-
nen set minuts per preguntar, per comentar el tema del qual es fa la compareixença.

Comença el senyor Espadaler en representació del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Quan vulgui, diputat.

Ramon Espadaler Parcerisas 

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyors compareixents. Han vingut 
aquí una mica desinflats, tots vostès, com qui passa el tràmit, una mica pim-pam, 
pam-pum, ja ho hem dit. I això reflecteix una situació ben curiosa, que, quan vostès 
fan l’acord amb la CUP i anuncien els grans principis, doncs, ho fan molt valents, 
i després, quan es troben amb la realitat i la CUP els exigeix que vinguin aquí i 
que compleixin i que facin aquesta giragonsa tan estranya que han fet en la defensa 
d’aquest mosso, es troben en una situació realment compromesa. I la veritat era un 
poema veure les seves cares com anaven defensant allò que, des de la nostra pers-
pectiva, és bastant indefensable.

Val a dir que jo soc molt conscient que la intervenció que fem nosaltres no té el 
més mínim interès; el que és d’interès és escoltar la CUP, a veure què els diu ara –en 
tenim un avenç en una roda de premsa aquest migdia–, i escoltar també els de Junts. 
A mi em motiva bastant, perquè vostès s’han esmerçat molt i han dit: «Tota l’acusa-
ció inicial era dels altres, eh?, era de la gent de Junts.» No ho han dit així, però s’ha 
entès. Ho hem entès tots, no?

Ara, dit això, home, fixin-se fins on arriba a recargolar i on arriben a l’esperpent, 
gairebé, que hi ha un mosso que, quan adverteix que les coses aniran malament, que 
això de les defenses es va girant, diu: «Escolti, ja me la busco jo pel meu compte, la 
defensa, i deixo la del departament», perquè veu que van mal dades pel pacte polític 
i per l’aire que va agafant la cosa.

I després és el departament que diu: «No, no, és que volem participar del proce-
diment», i al·leguen d’una manera..., amb un revolt estrany, i l’audiència els permet 
presentar-se; però hi participen per demanar que es rebaixi la pena de la persona 
que ha agredit al mosso.

Home, poden donar-li les voltes que vulguin i poden posar-hi les cares que vul-
guin, però és realment esperpèntic i és una conseqüència pràctica –i desgraciada-
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ment jo crec que en veurem moltes més–, doncs, d’aquesta mena de canvis de criteris 
al dictat de la CUP. I, per a més inri, que a més a més no els satisfà. Jo he seguit la 
roda de premsa que han fet aquest dematí conjuntament amb el senyor Vivet, que 
ens acompanya aquí a la sala, i, bé, els hi han dit de tot. (L’orador riu.)

Tot plegat és esperpèntic i surrealista. O ens ho creiem o no ens ho creiem, o 
acceptem el dictamen de la justícia o no l’acceptem. També és surrealista aquesta 
mateixa compareixença, perquè no hi ha sentència ferma. I cal esperar la sentència 
ferma. Clar que cal, evidentment, esperar-la. O sigui, que tot plegat ens fan com-
parèixer aquí..., per què hi som tots aquí? Perquè la CUP va dir: «Escolti, han de 
passar pel tub», i els grups de govern, doncs, van haver d’acceptar aquesta comparei-
xença, en la que diuen: «Sí, hem canviat els criteris, però...» Aviam, vostès van can-
viar la major i ens trobem amb situacions com aquesta que realment a qui deixen a 
l’estacada és el mosso, que és el que va ser agredit. Es personen al marge del mosso 
per demanar que es rebaixi la pena. Bé, és la nova situació que hem generat, que és 
d’una considerable indefensió. 

En qualsevol cas, o almenys nosaltres, sí que volem aprofitar el tràmit aquest 
parlamentari per deixar constància, doncs, que nosaltres estem molt lluny de l’argu-
mentació i del seu argumentari i de les decisions que està prenent el Departament 
d’Interior amb relació a la defensa dels servidors públics. I que tota aquesta història: 
«No, és que els defensarem des del gabinet jurídic central com qualsevol altre fun-
cionari», doncs, per a nosaltres no és raonable per la senzilla raó que normalment 
els mossos fan ús de la força, quan s’escau; quan l’han de fer, a vegades són agredits. 
Per tant, l’acusació particular és una forma de defensa. Per tant, vostès han rebaixat 
la defensa al demanar que es rebaixi la pena. I, per tant, nosaltres estem molt molt a 
les antípodes d’aquesta manera de fer. 

I, bé, escoltarem amb atenció, doncs, el que ens tingui a dir la CUP i veurem 
fins a on estan disposats vostès, d’alguna manera, a agenollar-se, i a veure què els hi 
diuen els seus socis de govern, perquè han vingut a dir: «Escolti, això de que s’hagi 
demanat una pena tan elevada no va amb nosaltres, nosaltres no hi érem, això eren 
els que hi havia abans.»

Tenim un veritable interès per això i respectarem, evidentment, el que digui la 
sentència quan aquesta sigui ferma. De moment, n’hi ha una de condemna de cinc 
anys; això no és una broma. En qualsevol cas, amb l’estat de dret el que s’ha de pre-
sumir és, fins que no hi hagi una sentència en ferm, doncs, aquesta. 

No tenim més a opinar.
Gràcies, president.

El president

Té la paraula el diputat Macián en representació del Grup Parlamentari de VOX.

Sergio Macián de Greef

Sí; muchas gracias, presidente. Bueno, ya se ha notado que estaban ustedes muy 
incómodos, porque se han despachado la comparecencia en diecisiete minutos los 
tres. En fin, estaban removiéndose en sus sillas y se nota que no les ha gustado mu-
cho tener que hablar hoy del señor Vivet.

Mire, el asunto de este delincuente, pues, es otra cesión de su Gobierno para con-
tentar a la CUP. La CUP aprovecha esta sentencia condenatoria de la Audiencia de 
Barcelona a un militante de Alerta Solidària –en fin, una confluencia de estas que 
hay en la CUP– para atacar y para desprestigiar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra y, 
sobre todo, a sus unidades de orden público.

Y ustedes se suman a la CUP en este asunto de Marcel Vivet; ustedes prefieren 
proteger a este señor, que es un tipo violento, antes que a los Mossos d’Esquadra. 
Y no solamente le protegen, sino que le premian. Le premian con un programa de 
radio en un medio público que pagamos todos para que encima comente la actua-
lidad política, que sus manifestaciones deben ser muy relevantes al respecto, ¿no?
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Y nosotros nos opusimos a esta solicitud de sesión informativa porque nosotros 
entendemos que no hay nada que debatir sobre este señor que ha sido condenado por 
unos hechos muy graves aun no de manera firme, ¿eh?

Yo quiero ir al relato de hechos probados de la sentencia, que es que son absolu-
tamente contundentes: «El 29 de noviembre de 2018 se produjo una marcha de pro-
testa convocada por la asociación policial Jusapol cuyo punto de partida era la Vía 
Layetana de Barcelona a la altura de la prefectura del Cuerpo Nacional de Policía. 
Al mismo tiempo, otras entidades», inciso –muy democráticas, muy demócratas, 
que respetan las manifestaciones de otros–, cierro mi inciso, «organizaron una con-
tramanifestación, lo que llevó a la brigada móvil de los Mossos d’Esquadra a esta-
blecer un dispositivo de seguridad cuyo objeto fundamental era evitar la confluencia 
de ambas marchas.

»Con dicha finalidad, en la plaza Sant Jaume se dispuso un cordón policial com-
puesto por un caporal y unos agentes –cuyo TIP se anonimiza– que, debidamente 
uniformados, impedían el acceso de los centenares de contramanifestantes. En la pri-
mera línea se situó el señor Marcel Vivet, que acudió ondeando una bandera de la or-
ganización política a la que pertenece sujeta con un palo de unos dos metros de largo 
y unos centímetros de grosor.

»Siendo aproximadamente las doce del mediodía, los integrantes de este grupo 
comenzaron a lanzarles polvos de color y pintura acrílica con el fin de dificultar la 
visión de los agentes. Asimismo, con la intención de menoscabar su integridad físi-
ca, también les arrojaron botes, botellas y otros objetos contundentes a pesar de que 
se les advertía por megafonía que depusieran su actitud. Este momento y la cober-
tura y sensación de impunidad que le ofrecía el resto del grupo fue aprovechado por 
el señor Vivet para golpear con el palo al agente con TIP anonimizado en su ante-
brazo derecho. Como consecuencia del acometimiento, el meritado agente padeció 
una contusión con tumefacción dorsoradial del tercio distal del antebrazo y muñeca 
derecha, por lo que tuvo que portar una férula mafra. Por dicho motivo estuvo de 
baja laboral veinticuatro días.»

Pues estos son los hechos probados en relación con este señor. Y estos son los 
hechos probados y no los que dice el señor Oriol Amorós, que parece que contradice 
los hechos de la sentencia –estos son los hechos probados. Y la condición en que se 
personó la Generalitat tampoco la fija el señor Oriol Amorós –con todo el respeto a 
lo que él nos pueda manifestar–; la fija la providencia de la Audiencia de Barcelona 
de 21 de diciembre de 2021, que ha dicho que la Generalitat se personó en nombre 
del mosso y que, por tanto, cuando el mosso tiene otra representación procesal, la 
Generalitat se tiene que marchar.

Mire, ahora que hablamos de la sentencia y del tema procesal, pues yo tengo que 
decirles que este cambio de posición de la Generalitat, que responde a una decisión 
meramente política que ustedes han tomado, es una humillación tan grande para el 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra que, desde luego, si yo fuera mosso, no me fiaría ni 
un pelo de ustedes. Una decisión que, por otra parte, ha dejado al cuerpo de letrados 
de la Generalitat lamentablemente en ridículo. Porque que primero hayan ejercido la 
acusación particular en nombre del agente de los Mossos d’Esquadra y luego inter-
pongan un recurso contra la sentencia pidiendo la rebaja de la condena es una ver-
güenza y un despropósito jurídico de tal calibre que no se conoció en otra instancia 
de este país, que la Audiencia Provincial de Barcelona la ha tenido que expulsar, a 
la Generalitat, del procedimiento. La audiencia ha expulsado de la causa a la Gene-
ralitat por mala fe procesal.

Es un sinsentido que la Generalitat formule acusación con petición de pena de 
casi cinco años en el acto del juicio y que luego, posteriormente, interponga un re-
curso de apelación solicitando una pena de seis meses cuando ni siquiera se solicitó 
en el acto del juicio la modificación de las conclusiones provisionales que el letrado 
de la Generalitat manifestó o elevó definitivas. Por tanto, desde un punto de vista ju-
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rídico, es una auténtica aberración, no tiene ni pies ni cabeza. Y que a la Generalitat 
la expulsen del procedimiento, pues mire, yo qué quiere que diga, es una deshonra 
para el cuerpo de letrados de la Generalitat de Catalunya, una deshonra tremenda a 
la que ustedes les han sometido, ¿no?

Y si la audiencia ha dejado fuera de juego a la Generalitat, el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña ha tirado por tierra la defensa procesal del condenado Mar-
cel Vivet y ha resuelto que todo el cuento este de la defensa del delincuente, de que 
los Mossos duplicaban la causa, que existía una doble minuta policial por los mis-
mos hechos es una patraña. Esto ya lo ha resuelto el TSJ, que ha dejado claro que se 
trataba de dos hechos diferentes atribuibles a dos personas diferentes. Por tanto, en 
fin, más claro, el agua.

Y por concluir con este asunto de Marcel Vivet, y antes de pasar al tema de las 
acusaciones particulares contra manifestantes, pues mire, en este tema, como en 
tantos otros, el Govern ha cedido de una forma vergonzante a las presiones de la 
CUP. El Govern ha cambiado de criterio en la causa contra este delincuente, obli-
gando a hacer el ridículo a los servicios jurídicos de la Generalitat, primero acusan-
do y luego pidiendo la rebaja de la pena. Y la audiencia les ha tenido que expulsar 
del procedimiento por mala fe. Que el cambio del criterio es porque el señor Vivet 
es uno de los suyos; en el fondo es un separatista al que ustedes protegen, y no solo 
protegen, sino que premian. Y, en último lugar, que el Govern, una vez más, se si-
túa y protege a los activistas radicales en vez de proteger y defender a los Mossos 
d’Esquadra.

Miren, el tema –en el minuto que me queda– de las acusaciones particulares con-
tra los manifestantes, pues miren, yo creo que este cambio de criterio de que cuando 
haya atentado y agresiones sin parte médico no nos vamos a personar para defender 
a los Mossos d’Esquadra pues es un menosprecio total al Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra, es una medida que promueve directamente que se les pueda atacar. Es de-
cir, insultar, escupir, zarandear, empujar, dar patadas, lanzar pintura y realizar todo 
tipo de vejaciones, incluso agredir, cuando no haya parte médico, cuando no haya 
lesiones –sí, sí, cuando no haya lesiones–, la Generalitat no se personará, no ejercerá 
la acusación particular. Tendrá que ser el mosso el que se busque su propio abogado 
si quiere reclamar. Esto es así, esto es lo que nos acaba de manifestar el conseller 
(Oriol Amorós i March nega amb el cap) –y no me diga que no con la cabeza, señor 
Amorós. Es decir, ustedes solo se personarán cuando haya lesiones con parte médi-
co. Y yo le estoy diciendo un relato de supuestos en los que no va a haber lesiones 
acreditadas con parte médico y en los que ustedes no se van a personar.

Y mire, yo creo que, si este es el criterio con el que van a tratar a todos los fun-
cionarios de la Generalitat, a los médicos del CAP, a los profesores... Es decir, cuan-
do se dé una bofetada a un profesor, cuando se dé una bofetada a un médico de un 
CAP que no requiere un parte médico, ¿ustedes los van a defender o no los van a 
defender?

Muchas gracias.

El president

Ara té la paraula el diputat Pellicer en representació del Grup Parlamentari de la 
CUP - Un Nou Cicle per Guanyar. Quan vulgui, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Conseller, secretari, director, diputats, diputades... I especial-
ment saludar el Marcel i l’Adrià, que avui ens acompanyen, i mostrar-los tot el su-
port des de la CUP.

Dit això, pel que fa a les acusacions particulars, bé, venim d’un gran error ma-
júscul que s’ha anat acumulant govern rere govern i d’un enfocament polític, jurídic 
i policial de persecució a la mobilització. I aquí estem, no estem a una altra banda. 
I al Govern de fa deu anys no li molestaven tant les acusacions particulars perquè 
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ja li anava bé poder perseguir la mobilització. Què passa? Que hi ha un moment 
donat que s’arriba a una contradicció perquè el Govern està fent una sèrie de plan-
tejaments, està animant a la mobilització i després està perseguint la gent que es mo-
bilitza. De esos lodos, estos barros, no?, com es diu. Per tant, arribem en un punt en 
què ens trobem persones com l’Adrián Sas, amb condemnes de tres anys de presó; 
persones com el Marcel Vivet, amb condemnes de cinc anys de presó...

I, alhora, que és una contradicció pública que no es pot sostenir per part del Go-
vern, perquè és una qüestió absolutament contradictòria que un govern pugui acusar 
manifestants i pugui fer una doble acusació –quan ja hi ha una fiscalia que ho fa– i, 
a més a més, pugui anar amb peticions tan elevades com la condemna dels cinc anys 
de presó del Marcel, dels tres i escaig de l’Adrián Sas o de tants i tants altres casos. 
Aquest és l’històric dels dos partits que ara també estan governant; però aquest és 
l’històric i aquesta és la responsabilitat comuna que tenen, i resoldre-ho és la seva 
responsabilitat.

Dit això, dissoldre el gabinet jurídic d’Interior, un cos polític, corporativista, amb 
tics d’extrema dreta i que tenia com a clar objectiu perseguir la dissidència, això era 
de mínims i això s’ha fet –això s’ha de dir que s’ha fet.

Per l’altra part, nosaltres, com a CUP, tenim un plantejament claríssim, que és no 
acusar..., que no hi hagi acusacions particulars contra manifestants. Ja hi ha una fis-
calia a la qui els atestats dels Mossos ho afinen per poder anar amb condemnes du-
ríssimes i per poder anar amb acusacions duríssimes contra manifestants. I ara ens 
plantejaven..., per primer cop hem sentit que hi ha governs que ho estan fent, quan 
des del Govern se’ns havia dit que no era possible, que és no acusar, i governs en els  
que els homòlegs del senyor Espadaler hi participen, com és el Govern basc, no?, en què  
hi ha una coalició del PNB i el PSE que no fa acusacions contra manifestants. Els hi 
demanem: apliquin aquesta via, apliquin els principis jurídics d’aquesta via i deixin 
d’acusar manifestants. Segurament no ho veurà tan malament, el PSE, no? O el PSC 
sí? Bé, això és una altra qüestió.

Dit això, i entrant en el cas concret de Marcel i Adrià, algunes precisions. El dia 
dels fets és el 29 de setembre de 2018. Fins al 8 d’octubre no hi ha un atestat per part 
de la brigada d’informació –i que nosaltres sospitem que és per la visita d’aquest 
agent a la brigada d’informació–, en el qual és capaç fins i tot de reconèixer el color 
dels mitjons i dels cordons del senyor Marcel Vivet com a autor d’un sol cop. Poste-
riorment, també diu que a través de les xarxes socials reconeix que és Marcel Vivet. 
Temps després, el mosso recorda que ha rebut més cops i s’identifica un altre mani-
festant, que és l’Adrià. I diu que no té cap lesió fruit d’aquests cops rebuts. Però és 
que a la visita mèdica anterior només afirma haver rebut un sol cop. Per tant, què ha 
passat amb aquests atestats? Com pot ser que trigui quinze dies a fer un atestat dient 
que ha rebut una lesió? Com pot ser que primer no recordi res, després se’n recordi 
de tot, i com pot ser que passi de tenir un cop a diversos cops?

Per tant..., i aquí és on tornem a que hi ha una cuina política dels atestats. I, quan 
parlem d’una cuina política, no hem de parlar d’una cuina de la que els responsables 
polítics estiguin al corrent, sinó d’una cuina política dins el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, en la qual tenen un paper –pensem nosaltres– fonamental la brigada d’informa-
ció i la brigada d’investigació.

A l’escrit de la fiscalia de l’Adrià, per exemple, el fiscal diu que només rep un 
cop, el mosso. Quin cop rep? El de l’Adrià, el del Marcel, els dos, rep molts cops, no 
en rep cap, té una lesió, no se’n recorda, se’n recorda? I això a nosaltres ens porta al 
que deia abans de que els Mossos, o els atestats dels Mossos, les brigades d’infor-
mació, les brigades d’investigació acaben afinant els casos perquè la fiscalia remati 
i vagi amb peticions com les de vuit anys contra l’Adrià per participar en una ma-
nifestació en la que no se li atribueix cap lesió o com les que porten a condemnar 
el Marcel amb una petició també de la Generalitat de quatre anys i nou mesos. Per 
tant, per nosaltres el problema real és que els atestats es cuinen, que els atestats no 
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reflecteixen els fets i que, en definitiva, s’utilitzen recursos públics per perseguir la 
població en funció de la seva ideologia.

I diversos exemples. El cas d’en Moli i en Pau, dos estudiants detinguts a la ma-
nifestació del primer d’octubre de 2020. L’atestat parla de participació en aldarulls, 
de llançament d’objectes. La fiscalia ho tradueix en peticions de fins a cinc anys. Els 
Mossos diuen que segueixen en tot moment els acusats i que asseguren no haver-los 
perdut de vista. Provat en sentència: sortien de l’institut i van estar en un bar.

El cas del desnonament del Sindicat d’Habitatge de l’Eixample. Es deté un acti-
vista en què l’atestat refereix un cop al casc d’un agent de la brigada mòbil. En ple-
na instrucció, es presenta un vídeo com a prova en què –malgrat estar personada la 
Generalitat, hi ha una acusació per atemptat– es veu com el noi està picant de mans 
i el mosso el tira a terra i el deté.

El cas dels nou de Lledoners. S’identifica i s’imputa nou activistes en una mobi-
lització en defensa dels presos polítics a Lledoners. La fiscalia acusa; però la Gene-
ralitat, també. Hi ha uns atestats en els quals es diu que han participat en aldarulls, 
que han provocat lesions. Sentència: absolutòria. Credibilitat zero per a l’única pro-
va, que era la paraula dels Mossos.

Càrregues dels Mossos a Horta, a Barcelona, en una protesta contra un acte de 
grups feixistes a Horta; acaba amb càrregues dels Mossos i dues detencions. La 
Generalitat insisteix a comparèixer com a acusació particular en representació d’un 
mosso que es fereix tot sol per reclamar una indemnització a favor seu. El jutjat de-
nega la personació de la Generalitat per fer-ho extemporàniament, però, via recurs 
de reforma, la Generalitat insisteix i insisteix. Al judici, el 28 de setembre del 2020, 
rebem la sentència absolutòria.

Cas de l’Ibrahim i el Charaf: nou mesos en presó preventiva per un atestat dels 
Mossos –i acabo, president– que els acusa d’haver llançat pedres –nou mesos en pre-
só preventiva. Absolutòria, la sentència: falta de credibilitat dels atestats.

I, per acabar –perdonin que m’allargui una mica, crec que altres diputats ho han 
fet; vint segons–, avui hi havia un cas de judici per usurpació contra el Sindicat 
d’Habitatge de Cassoles: han estat absolts in voce. Saben què han fet els mossos, un 
cop acabat el judici, que hi anaven com a testimonis? Intentar parlar amb els jutges.

En tots i cada un d’aquests casos, els agents responsables segueixen treballant i 
sense cap tipus de sanció. Quin és el missatge que es dona? Quin és el missatge que 
dona el Govern a aquests agents? Que poden seguir perseguint la població perquè te-
nen impunitat per fer-ho.

El president

Diputat...

Xavier Pellicer Pareja

I això és amb el que s’ha d’acabar.

El president

...hauria d’anar finalitzant.

Xavier Pellicer Pareja

Acabo. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Parés en representació del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem. Quan vulgui, diputat.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Agrair també, doncs, als tres compareixents les explicacions 
que ens han donat. Donar també la benvinguda al Marcel i l’Adrià, i donar-los el re-
colzament i la solidaritat per part del nostre grup parlamentari.



DSPC-C 287
4 de maig de 2022

Sessió 16 de la CI  44

Jo voldria posar sobre la taula algunes de les contradiccions rellevants a les que 
hem assistit aquesta tarda, diria jo, no? La primera és que a mi em sembla que hi ha 
una contradicció evident entre voler defensar el dret a la manifestació d’una forma 
absolutament garantista i, al mateix temps, participar d’acusacions particulars que 
tenen com a conseqüència sentències de tres o de cinc anys de presó –i, per tant, 
entrada a presó– de les persones que s’estaven manifestant en un context com el que 
s’ha descrit i com el que ara jo també hi incidiré. Per tant, aquí hi ha una contradic-
ció que a mi em sembla evident: si estem a favor del dret a la manifestació, crec que 
el Govern de la Generalitat no hauria de participar d’acusacions particulars contra 
manifestants que tenen aquest tipus de conseqüències –i ara ho argumentaré.

Però després hi ha una altra contradicció, també –a mi em sembla–, flagrant en el 
que hem sentit aquesta tarda, no? És a dir, la Generalitat es persona com a acusació 
particular demanant quatre anys i nou mesos de presó –quatre anys i nou mesos–; la 
condemna és de cinc anys i un dia, si no ho recordo malament, i, després, la Genera-
litat diu que li sembla desproporcionada la diferència entre quatre anys i nou mesos 
i cinc anys i un dia. Jo crec que l’error era presentar-se. I aleshores, per intentar-ho 
arreglar, continuen demanant, en aquest cas, tres anys i escaig, no?, de presó en el 
recurs que presenten. Per tant, es continuen personant i demanant penes de presó per 
a en Marcel Vivet. Per tant, em sembla que és contradictori. 

Entenem també, doncs, cap al mig, com ens han explicat, que hi ha un canvi de 
govern, no?, hi ha un canvi de director general de Policia; però, en tot cas, en qual-
sevol cas, hi ha un govern de continuïtat, tot i que hi ha un canvi de responsables 
polítics, no? Però més enllà del cas concret, i m’hi vull referir també, eh?, perquè..., 
i aquí els pregunto també directament: vostès quan canvia..., quan decideixen pre-
sentar el recurs, no?, sabien o no sabien que hi havia un altre manifestant, que és 
l’Adrià Catasús, que estava acusat per part del mateix mosso pels mateixos fets? Per 
tant, eren conscients o no n’eren conscients? Perquè a mi em sembla que aquest és 
un element molt rellevant. És a dir, tenim un mosso que està dient que un únic cop 
li produeixen dos manifestants diferents i dos manifestants seran jutjats per un ma-
teix cop. Aleshores, això no té cap tipus de credibilitat. Per tant, n’eren vostès o no 
n’eren vostès conscients? 

Se’ns ha parlat abans també dels fets provats, sense obviar, doncs, les decla-
racions d’altres mossos que anaven en sentit contrari o les proves gràfiques que 
evidencien moltes qüestions d’aquest judici. Però, en tot cas, a nosaltres no ens cor-
respon entrar en això, però sí en posar en relleu totes aquestes contradiccions. I jo 
crec que el problema més rellevant, que és –o són diversos, no?–..., però, en primer 
lloc, la veracitat assumida de la versió policial. Per nosaltres això s’ha de tenir en 
compte i és problemàtica, perquè el problema de fons que crec que tenim és amb els 
atestats policials i donar-los veracitat, quan hem tingut casos –i se n’han dit alguns 
ara– en què s’ha demostrat que aquests atestats policials i que la versió dels agents 
policials no era certa. I aleshores, en base a una presumpció de veracitat del que diu 
un policia, s’està condemnant a presó manifestants, i aquesta és la realitat que te-
nim. I n’hem de ser conscients, d’aquesta situació. 

Per tant, tenim un problema greu amb els atestats, tenim un problema greu amb 
la veracitat assumida de la versió policial –i em refereixo al cas del Marcel Vivet, 
també, per aquesta doble acusació de dos manifestants diferents per un únic cop, 
diguéssim. 

I després tenim un altre problema, que també crec que n’hauríem de ser cons-
cients i que n’haurien de ser conscients des del Govern dels efectes que això té, per-
què els tipus delictius que s’hi imputen, doncs, són molt greus i tenen unes penes molt 
greus. I jo crec que d’això també n’hem de ser conscients. És a dir, a l’hora de refle-
xionar si el Govern es persona o no es persona com a acusació particular, ha de tenir 
en compte que tenim casos sobre la taula de mossos que estan mentint en els seus 
atestats i en els seus testimoniatges. I això s’ha demostrat amb l’absolució de casos 
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que ha quedat demostrat que això era així. No dic que tots siguin així, però ha passat 
–ha passat–, i, per tant, cal tenir-ho en compte. I ha passat més d’una vegada i, per 
tant, s’ha de tenir en compte. 

Dos: cal tenir en compte que el tipus delictiu que s’està imputant, i en aquest cas 
també, és el d’atemptat a l’autoritat. I que, per tant, quan hi ha, per uns determinats 
fets, l’agreujant o el tipus delictiu que s’imputa d’atemptat a l’autoritat les penes són 
molt greus i, per tant, també hem de ser conscients d’això, que el que s’està imputant 
és atemptat a l’autoritat. 

I tercer element, que també no és el primer cop que s’utilitza, que és l’atribució 
de determinats elements com a objectes perillosos, que això agreuja encara més les 
penes. 

Per tant, el context que tenim és que tipus delictius molt greus, que són atemp-
tats a l’autoritat; agreujats per l’ús que s’atribueix en reiterades ocasions d’objectes 
perillosos i, a més a més, amb uns atestats policials que, en nombroses ocasions, es 
demostra que no s’ajusten a la veritat. Vaja, aleshores, en aquest escenari, jo crec que 
cal prendre mesures. Celebrem, doncs, que n’hagin començat a prendre, però, en tot 
cas, potser haurien de ser més dràstiques a l’hora de valorar si el Govern es persona 
o no es persona com a acusació particular en casos de manifestacions. 

I, per últim –i acabo, president–, i em dirigeixo també als grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana, amb què hem compartit reunions en 
aquesta i en la passada legislatura, també, amb aquest compromís vers les persones 
que havien estat acusades per part del Govern de..., per part de la Generalitat, amb el 
compromís de retirar les acusacions. I em refereixo, per exemple, al cas de l’Adrián 
Sas, i que això, després del compromís polític d’aquests grups, doncs, no s’ha pro-
duït i les conseqüències tenen repercussions molt greus sobre persones concretes, 
que són les que acaben patint aquestes sentències. 

Per tant, jo crec que hem de ser conscients de les repercussions, hem de ser cons-
cients del que estem parlant realment –per tant, del tipus de fets, de com es pro-
dueixen i dels drets que s’estan exercint– i, en aquest context, valorar, doncs, com 
el Govern de la Generalitat actua amb aquestes acusacions particulars que, com bé 
hem dit, podria no personar-s’hi com fan altres governs. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Alonso en representació del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputat.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Bé, primer de tot els vull confessar que estic una mica per-
plex, tinc certa perplexitat. He hagut de mirar el cartell. Hi posa «Parlament de Ca-
talunya». He tocat fusta (l’orador pica amb la mà a la taula), veig que estem a la sala 
de grups del Parlament de Catalunya. El que no tinc clar és si estem a la Comissió 
d’Interior, perquè més aviat sembla la comissió d’apel·lació del Parlament de Catalu-
nya respecte a una sentència que fins i tot encara no és ferma, no? 

Però bé, dit això, els membres del Govern que estan aquí, que han comparegut 
davant d’aquesta comissió, sigui d’Interior o sigui d’apel·lació, han fet, en termes 
taurins, el que es diria una «faena de aliño». Cuatro capotazos, disset minuts i ja ho 
tenen enllestit. S’ho han ventilat en disset minuts. Això, doncs, en certa forma, se’ls 
veu llautó, no? La incomoditat en què es troba en aquesta posició incòmoda de ser el 
Govern que ha succeït, amb unes característiques molt similars a l’anterior Govern, 
que va ser el que va iniciar la personació en aquest cas, que, bé, es parla molt del cas 
Vivet; potser és més aviat el cas Departament d’Interior. 

Bé, estem parlant d’una data concreta, del 27 de setembre del 2018, en què està-
vem com estem. Es va aplicar un model policial que no és el model policial que va 
determinar aquest Parlament en la desena legislatura. Aquesta és la realitat política 
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i policial d’aquell dia 28 de setembre del 2018. Es va posar un cordó policial just 
als nassos, per dir-ho així, dels contramanifestants, que estaven força esperonats i 
hiperventilats. No sé en quina situació estaven, però, en qualsevol cas, el model de 
distància que estava mandatat per aquest Parlament no és el que es va aplicar en 
aquell moment.

Recordem que aquella festa s’havia publicitat..., aquella contramanifestació s’ha-
via publicitat com una mena de festa holi. No sé si de Hollywood; més aviat jo crec 
que de Bollywood, no?, en tot cas. Però és cert que hi va haver a Barcelona, aquell 
dia, molts contramanifestants que van sortir als carrers de Barcelona, i hem de dir-
ho així, a la caça del policia. Potser no és aquest cas, però n’hi van haver d’altres en 
altres llocs de Barcelona que estaven a la caça del policia. Ho dic perquè jo també 
estava als carrers de Barcelona i ho vaig veure amb els propis ulls, no m’ho ha d’ex-
plicar ningú. 

Sembla que ser manifestant dona impunitat, almenys per la voluntat d’alguns 
grups que tenen, a més a més, condicionat el Govern, que tenen condicionada l’ac-
ció política del Govern de la Generalitat. La Generalitat ens ha informat de que, 
efectivament –que ja ho sabíem per premsa, efectivament–, van presentar un recurs 
d’apel·lació, és a dir, que es van abrogar també la condició de defensor a més a més 
d’acusador, no?, en el mateix cas. Bé, la compatibilitat de la defensa la feien perquè 
pensaven que no hi havia proporcionalitat. No entrarem en això perquè és un tema 
que està encara subjudice i, al final, la veritat jurídica, doncs, la donaran els tribu-
nals, no la donarà aquesta comissió d’apel·lació o d’Interior ni la donarà aquest Par-
lament. Però veiem que estem davant d’una mena de govern doctor Jekyll que, de 
tant en tant, es converteix en mister Hyde. Vull dir, que té una doble personalitat i 
no sabem ben bé, doncs, quina és la conducta a seguir o què podem esperar d’aquest 
Govern. 

S’ha parlat de delictes greus, de delictes que tenen penes de presó. Jo desconec si 
efectivament es van produir o no es van produir els delictes. Jo no vaig fer l’atestat, 
no vaig interposar denúncia, no soc part de la causa. Però, en qualsevol cas, seran els 
tribunals qui ho diguin. És lògic –és lògic– que el tribunal no li hagi donat, doncs, 
possibilitat de seguir el recurs de súplica que va presentar la Generalitat, un recurs 
primer d’apel·lació que volia presentar aquest recurs, també, en nom de l’agent. I la 
gran sorpresa és que l’agent no ho va voler. Va dir: «Escolta, deixeu de represen-
tar-me a partir d’aquest moment», no? 

Jo tinc algunes preguntes per al departament. La primera és –perquè això ho 
deia el senyor Amorós, el secretari general– que presentaven el recurs de súplica, 
també, perquè hi havien perjudicis concrets de la Generalitat. Jo li preguntaria quins 
són els perjudicis concrets de la Generalitat. Si era enviar a la bugaderia els unifor-
mes dels policies, si era..., no ho sé, que ens ho expliqui, si ho pot fer. I també li de-
mano, doncs, al mateix conseller, si vostès, des del Departament d’Interior, també 
creuen que els lletrats dels serveis jurídics d’Interior són elements infiltrats d’extre-
ma dreta, com s’ha vingut a dir en aquesta comissió.

En qualsevol cas, seguim assistint al que hem vist al llarg d’aquesta legislatura 
per part del Departament d’Interior. És una mena d’un vivo sin vivir en mí. És no 
saber, doncs, quina mà s’ha de fer servir en un moment donat. 

I reiterar que el 28 de setembre del 2018 van passar a Barcelona moltes coses 
molt greus –moltes coses molt greus–, i el Departament d’Interior, que no estava 
sota les ordres en aquell moment del senyor Elena, però en tot cas no va fer servir el 
model d’ordre públic, de gestió de l’ordre públic que havia acordat aquest Parlament 
i no va ser capaç, en cap cas, de mantenir la distància respecte a uns contramanifes-
tants que van tenir a bastament oportunitats al llarg de tot el matí d’aquella jornada 
de mostrar el tarannà i el..., bé, en qualitat de què havien sortit al carrer. I aquesta 
qualitat estava molt lluny de la qualitat de manifestant pacífic i de no voler entrar en 
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casos de conflicte greu amb l’autoritat que tenia al seu càrrec la gestió de la segure-
tat pública, la gestió de l’ordre públic als carrers de Barcelona. 

Per tant, ho tenen difícil –ho tenen difícil–, tot i que vulguin seguir fent la faena 
de aliño, és difícil explicar la seva posició. I jo crec que hi hauran molts agents dels 
Mossos d’Esquadra, especialment els que estan implicats en la gestió de l’ordre pú-
blic, que no veuen amb bons ulls el paperot que està fent el Departament d’Interior.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Roldán en representació del Partit 
Popular. Quan vulgui, diputada.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Voy a empezar mi intervención mandando todo 
mi apoyo al agente herido. Nadie se está acordando de él hoy; nosotros, por supues-
to, sí. Herido haciendo su trabajo, haciendo su servicio. La verdad es que tengo tam-
bién que puntualizar varias de las cosas que se han dicho aquí; puntualizar o más 
bien desmentir. No sé si es por desconocimiento o bien es en un intento de manipu-
lación. Conociéndolos, me decanto por lo segundo. 

Mire, señor Pellicer, el atestado no fue en noviembre o diciembre, no; el atesta-
do fue el 10 de octubre. Recordemos que la manifestación es el 29 de septiembre, 
¿eh?, y tan solo once días más tarde ya tenemos el primer atestado que acredita las 
lesiones. Eso, por un lado. Por el otro, el agente, el mosso d’esquadra, no reconoce al 
señor Vivet por redes; lo hace mediante un reconocimiento fotográfico. Y no me ex-
traña que lo reconozca. Mire, le voy a enseñar una fotografía; una fotografía donde 
sale claramente el señor Marcel Vivet, el agente agredido y aquí el palo con el que 
le pega. Y, de hecho, aquí se ve cómo le está dando en la cabeza. No fue el único de 
los golpes que recibió este agente. Todo el rato, el agente en esa manifestación tuvo 
al señor Vivet enfrente. Así es que sí, cuando le enseñaron la fotografía, lo recono-
ció, porque creo que uno se da cuenta, cuando tiene enfrente alguien pegándole con 
un palo, quién es. Eso lo primero o lo segundo ya.

Más cosas: respecto a la supuesta doble minuta policial, que no existe –y, de 
hecho, ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ustedes si-
guen con la manipulación. Consulte esto en los autos, señor Pellicer, y también el 
diputado de los comunes. Hay dos actas policiales: la número cien, que corresponde 
a la del señor Vivet, y la ciento veinte, que corresponde al señor Catasús. El señor 
Catasús, que propina un golpe en el hombro, por el cual no tiene que recibir trata-
miento ni tampoco baja médica, y después la lesión que ocasiona con el palo el se-
ñor Vivet en la muñeca a este mosso d’esquadra, por el cual requiere tratamiento 
y veinticuatro días de baja. Por tanto, no hay doble minuta policial, hay la minuta 
policial número cien. 

Le vuelvo a insistir que, antes de venir aquí a decir cosas que no son, haga su 
trabajo y consulte los autos. Se han dicho varias incongruencias y quiero explicar..., 
porque me parece toda una aberración jurídica lo que ha hecho la Generalitat en este 
caso. Miren, la Generalitat se persona en su momento y pide como penas un año 
por el delito de desórdenes, tres años más nueve meses por el de atentado a la auto-
ridad y luego dos meses de multa por las lesiones. Pide más pena la Generalitat que 
el propio Ministerio Fiscal –que el propio Ministerio Fiscal–, porque ustedes saben 
perfectamente, primero, que se ha producido esta lesión y, segundo, que se hace con 
un palo que, por supuesto, es un agravante, tal y como consta en el propio Código 
penal, porque es considerado como un instrumento peligroso.

Tenemos una sentencia del 11 de junio que así lo reconoce, que les da la razón 
a ustedes, señores de la Generalitat, en su escrito de acusación. Y, sin embargo, en 
una pirueta rocambolesca jurídica nunca antes vista –que me parece una aberración, 
insisto–, ustedes deciden poner un recurso de apelación.
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Y quiero remarcar la fecha de la sentencia. La sentencia es del 11 de junio del 
año pasado, justamente cuando usted, señor Elena, entra como conseller. Y es que 
usted ya sabe lo que pasa si aquí no se obedece a los señores de la CUP y no se con-
tenta al sector separatista, que es lo mismo que le pasó al señor Buch.

De hecho, hace unos días leía una noticia donde se explica un fragmento del 
segundo volumen de las memorias del señor Torra, donde relata el señor Torra ahí 
cómo tuvo que llamar a capítulo al señor Buch, el anterior conseller de Interior, pre-
cisamente por el caso de Marcel Vivet. ¿Dónde acabó el señor Buch? En su casa, que 
es lo que usted quiere evitar.

Y por eso han presentado, insisto, este disparate jurídico aberrante, que es este 
recurso de apelación, que no he visto yo en ninguna parte que alguien recurra una 
sentencia que le da la razón. No es que sea inusual, como usted decía, señor Amo-
rós, es que esto no pasa –es que esto no pasa.

Entonces ustedes piden, precisamente, reducir la pena que ustedes mismos pedían 
en un inicio. Yo insisto que esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ustedes han 
pasado de acusar por el mosso agredido a defender al autor de la agresión. Pero es 
que además la gravedad va más allá. Primero, porque para hacer esto ustedes no han 
contado con el consentimiento del mosso d’esquadra agredido. Y además es que ha 
sido una oposición expresa por parte del mosso de que no quería recurrir. Eso, lo pri-
mero. Y segundo, los argumentos que ustedes utilizan para pedir la reducción de la 
condena es que, vamos, no tienen desperdicio. En primer lugar, dicen ustedes que es 
que un palo de una bandera no está pensado para agredir y que, por tanto, no puede 
considerarse como... (El conseller d’Interior nega amb el cap.) No diga que no porque 
tengo el recurso aquí, señor Elena. O sea, por favor, no me haga que le lea la litera-
lidad del recurso, que, le insisto, da bastante vergüenza. Ustedes consideran que el 
palo no es un instrumento peligroso porque no está concebido para agredir. No. Una 
botella, cuando se lanza, tampoco está pensada para agredir, pero te puede abrir la 
cabeza. Por tanto, por supuesto que es un objeto peligroso.

Segundo, también dicen ustedes que tampoco es grave porque el agente iba pro-
tegido con el equipo de antidisturbios. Vamos, o sea, te pueden tirar un ladrillo a la 
cabeza siempre y cuando lleves casco, ¿no? Si llevas el casco, si llevas la protección, 
no pasa nada. Eso también lo pone aquí en el recurso.

Tercero, también dicen ustedes que no se puede considerar grave porque la lesión 
no afectó a ningún órgano vital. Esto es gravísimo –gravísimo. Es decir, siempre y 
cuando no te maten, ¿no?, entonces te pueden pegar, que es lo que viene a poner en 
este recurso de apelación. (El conseller d’Interior nega amb el cap.) No me extraña 
que haga que no con la cabeza y que le dé vergüenza, sinceramente, señor Elena.

¿Usted sabe cómo se llama esto? Esto se llama avalar y promover la violencia 
contra los Mossos d’Esquadra –avalar y promover la violencia. Y ya para acabar de 
aderezar todo este tema, por si no tuviéramos bastante, ustedes también en el recur-
so de apelación dicen que el señor Vivet no tenía la intención de agredir. Vamos, 
se ve que al señor Vivet se le cayó el palo encima de la muñeca del agente, con tan 
mala suerte que le hizo una lesión y lo tuvimos de baja veinticuatro días.

¿Ustedes ven lo absurdo de todo esto y la vergüenza de todo esto, señores del De-
partamento de Interior? Evidentemente, llegada esta situación, el mosso decide que 
la «Gene» ya no le puede representar. Pero es que además los abogados del Depar-
tamento de Interior se niegan –se niegan– a firmar este recurso y, a consecuencias 
de todo esto, pues, evidentemente, la sala les expulsa del procedimiento.

Por cierto, señor Amorós, usted cree que tenía razón. Pues, si usted cree que te-
nía razón y que la Generalitat puede seguir en el procedimiento, ¿por qué no han 
recurrido esta decisión de la sala? ¿Por qué no se han ido ustedes al Tribunal Cons-
titucional a pedir amparo? ¿Por qué no han ido si usted cree que tiene razón?

Y mire, todos los argumentos que usted ha dado –se me acaba el tiempo, voy a ir 
muy rápida–..., pero no son verdad, porque no se personan ni siquiera cuando hay le-
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siones. ¿Dónde está el protocolo famoso que iban a crear, señor Elena? ¿Dónde está 
el protocolo para la asistencia veinticuatro horas los 365 días del año?

Ya le digo que no pasa –que no pasa. Y tenemos ejemplos recientes como, por 
ejemplo –y con esto sí que acabo ya–, hace tan solo unos días, un atentado contra 
dos mossos d’esquadra donde no se ha prestado esta atención, donde no ha habido 
esta defensa jurídica por parte de la Generalitat...

El president

Diputada, hauria d’anar finalitzant. 

Lorena Roldán Suárez

...tampoco en Viernes Santo en Reus. Ustedes no están cumpliendo con su papel 
ni con sus promesas.

El president

Diputada...

Lorena Roldán Suárez

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Madrenas en representació del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputada.

Marta Madrenas i Mir

Moltíssimes gràcies, president. I bona tarda de nou, conseller i responsables de 
la conselleria i del departament. Una salutació, evidentment, a en Marcel i l’Adrià. 
De fet, el que hauríem de fer nosaltres no és tant fer una valoració jurídica i analit-
zar, doncs, quins són els fets provats o no i quina resolució estima el jutge que ha 
d’aplicar o no perquè nosaltres, doncs, efectivament, no som un tribunal i, per tant, 
no ens correspon aquesta feina.

Però sí que som diputats i diputades i sí que ens correspon analitzar fets que suc-
ceeixen que, al nostre entendre, doncs, tenim molts dubtes de quina era la realitat 
del que va ocórrer efectivament. I, com som diputats i com som diputades, hem de 
mirar que, si veiem que succeeixen situacions així, que ens semblen –a alguns o a 
molts– que no són acceptables o que hem d’evitar que ocorrin, doncs, hem de posar 
les eines polítiques necessàries perquè deixin d’ocórrer.

Crec que aquí el que pertoca és parlar més de trobar la proporcionalitat, l’equili-
bri, les garanties. De fet, crec que és d’això del que hem de parlar perquè, efectiva-
ment, quan estem parlant de matèries policials, i especialment de l’ordre públic, en 
què els seus funcionaris tenen el dret d’utilitzar la força –tenen el dret d’utilitzar la 
força perquè així els hi hem demanat tots els ciutadans i ciutadanes perquè puguin 
perseguir el dolent– i tenen aquest dret, llavors, s’han de trobar les eines perquè 
aquest dret que tenen o aquesta eina que tenen en el seu desenvolupament professio-
nal ha de complir absolutament amb totes les més estrictes garanties de preservació 
de tots els drets de totes les persones –i també de la seva pròpia integritat física, evi-
dentment. I, per tant, equilibri, hem de trobar l’equilibri.

Estem treballant en el nou model policial i hi han qüestions –moltes– que s’es-
tan tractant allà, però n’hi ha una que també haurem d’abordar, que és la força dels 
atestats policials. És important que els atestats policials, evidentment, tinguin una 
certa preferència a l’hora de que l’agent expliqui què és el que ha ocorregut, en la 
majoria dels casos. Sí, a aquest senyor se l’ha trobat robant el que sigui o aquesta 
senyora estava a l’atestat.

I, per tant, la preferència de la declaració de l’agent policial és important per 
combatre el delicte? Sí. Ara, la cosa, la veritat és que es torna molt menys nítida, 
per no dir molt gris o bastant fosca, és que aquesta mateixa preferència que gaudeix 
l’agent de la policia –que, ho repeteixo, l’ha de tenir– no té cap sentit quan ja ell es 
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veu directament afectat, personalment afectat, i és part d’un possible procediment. 
Això no té cap sentit, no en té. Si parlem en termes de dret, sincerament, s’escaparia 
molt del que seria la preservació dels drets més clàssics i, sobretot, en tema de dret 
penal, que sabeu que és absolutament restrictiu i que sempre ha de ser en favor de 
la persona encausada, no?

I aquí a nosaltres ens grinyola molt. I això, nosaltres que som diputats, les sen-
tències no les podrem canviar, segur. Però el que sí que podrem canviar és, possible-
ment, aquesta preferència en aquests casos. No tant la preferència, perquè Fiscalia ja 
sabem que la té i sabem que Fiscalia, en aquests casos, ara ja sí, concrets de lliber-
tat d’expressió, de manifestació, doncs, van al màxim i és una instrucció que tenen 
–això potser s’hauria d’intentar gestionar, eh?, políticament, qui dona les instruc-
cions a la fiscalia.

Però, home, entenc que correspon també al departament, que podria el depar-
tament –i ho hem d’acordar quan parlem d’aquest nou model–..., d’uns mecanismes 
de supervisió dels atestats policials, especialment quan es tracta de situacions com 
aquestes en què hi han, bé, aquests dos béns tan importants a protegir: un és la lli-
bertat d’expressió, el dret a manifestació, etcètera, sense pensar que en qualsevol 
moment, doncs, pots patir certa pressió policial, i l’altre, evidentment, la integritat 
de l’agent propi policial, que ha de ser respectada.

Per tant, en alguns casos hem vist que el sistema no ha funcionat; en alguns ca-
sos, pocs, però és que no hauria de passar mai. I, en aquest sentit, és la nostra obli-
gació trobar controls eficients cap a aquests tipus d’atestats. No són el mateix que 
un altre atestat en què l’agent no hi és involucrat, no ho és. I com que sabem que la 
fiscalia confia sempre cent per cent en els atestats, doncs, hem de trobar una fórmula 
perquè hi hagi una certa revisió posterior a l’hora de fer aquest atestat.

No oblidem també que, a l’hora de jutjar, jutges i fiscals, aquí tenim pocs opo-
sitors, poden haver-hi biaixos també ideològics, lògic, i, per tant, que també, en 
aquests casos, doncs, han aplicat –i nosaltres també considerem absolutament des-
proporcionada– penes absolutament desproporcionades que poden arruïnar i arruï-
nen la vida d’una persona i de les seves famílies. Que no té cap sentit –aquests anys 
de presó són una animalada– i que condemnem i que no podem comprendre com 
pot passar això. Però, possiblement, aquests biaixos ideològics de jutges i fiscals 
també hi tinguin a veure.

I una proposta que crec que cal que estudiem bé, perquè resoldríem bastant defi-
nitivament situacions com aquestes, és que, finalment, tots els agents puguin portar 
càmeres que, en moments de certes tensions o de certes dificultats, es puguin gravar 
integralment les actuacions policials i quedin claríssimament acreditats quins són 
els fets que han ocorregut.

I així, segurament, tots col·laboraríem en que el model policial de Catalunya fos 
prestigiat i que donés confiança, que és el que volem tots els diputats i diputades 
d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, per últim, té la paraula el diputat Morales en representació 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Quan vulgui, diputat.

Pau Morales i Romero

Bé, moltes gràcies. Bona tarda, conseller, membres del departament, diputats i 
diputades. També el Marcel i l’Adrià, benvinguts al Parlament de Catalunya. Bé, 
crec que hi ha una qüestió, doncs, que mereix comentar-se al principi, no?, que és 
que aquesta conselleria dona la cara, ve i dona explicacions. Jo no ho sé, he perdut 
una mica el rànquing de les vegades que s’ha comparegut en aquesta comissió des 
de que ha començat la legislatura, però en són moltes. I aquesta petició era de fa 
bastants mesos. Per tant, és lògic, doncs, que acabi venint i, a més, tenia coherència 
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amb tota la temàtica de la sessió. I em sembla democràticament sa que així sigui, 
que una qüestió com la seguretat, no?, com els drets civils, doncs, siguin objecte 
d’especial atenció i d’especial debat al Parlament.

I alguns diputats han parlat: «Oh, venen vostès amb una cara...» Bé, a mi m’es-
pantaria que el conseller d’Interior vingués supercontent o vingués orgullós a par-
lar d’unes situacions que tots voldríem que no s’estiguessin produint, no? Per tant, 
crec que en qüestions tan delicades i tan complexes, doncs, la prudència és bona, en 
aquest sentit.

Tenim el que des d’Esquerra Republicana qualifiquem com una injustícia que no 
s’hauria d’haver produït sobre la taula. Nosaltres, doncs, també ens volem ratificar, 
no?, en les posicions que va expressar en el seu moment aquest Parlament de Catalu-
nya just en el moment de la sentència, i personalment molts de nosaltres, a favor, en 
el seu moment, de l’absolució. I ara, doncs, a l’espera de la solució d’aquest recurs, 
també amb una qüestió sobre la taula que és la de l’amnistia, doncs que és una de-
manda política que és majoritària en aquesta societat i que casos com el del Marcel 
ens expliquen per què no els indults són una solució que puguin resoldre l’abast, no?, 
del grau de repressió que hi ha al nostre país.

I aquí sí que voldria dir una qüestió. Ho han mencionat alguns grups, i em sem-
bla que és en el punt en el que sí que m’atreveixo, doncs, a gairebé afirmar, no? –no, 
segur, a afirmar, diguem-ne, que en Marcel també hi està d’acord–, que això no va 
d’un nom particular; això, al final, va d’un debat sobre una policia que volem demo-
cràtica, sobre una garantia de drets que han de ser per a tothom, sobre justícia per a 
tothom, i que en cap cas es tracta, no?, de l’assumpte perquè és «indepe». No ho sé, 
qüestions, doncs, que s’han dit aquí que crec que no venen al cas, no?, que el debat 
ha d’anar molt més enllà.

Estem en un punt en el que s’ha anat, doncs, una mica partit a partit, perquè hi 
ha moltes causes que estaven amb casuístiques molt diferents, que estan en moments 
del seu procés molt diferents. Hi han uns criteris, evidentment, per a tothom, perquè 
el Govern, doncs, ha d’actuar amb uns criteris de garantia de drets per a tothom; 
però els moments en els que estava cada causa eren diferents, no? I aquesta en par-
ticular cau als dies, diria que sí, eh?, ara no ho recordo ben bé, però em sembla que 
eren els dies de començar aquest mandat, que cau la sentència. El judici ja havia 
passat, no?, i ja veníem d’abans.

Per tant, s’ha fet una feina, s’ha començat a fer una feina. Aquesta feina, malau-
radament, es fa sobre la base, doncs, d’uns precedents que, evidentment, no ens 
agraden i que tant de bo hagués pogut venir abans. Però no ens podem conformar, 
no?, amb aquesta feina que s’ha fet. I, per tant, s’ha de seguir treballant per resoldre 
el que al final és un conflicte social, no?, perquè estem parlant, doncs, de drets civils 
i de drets humans, i que no només el pateixen, evidentment, les persones individuals 
que estan en cada una d’aquestes causes, sinó també les institucions catalanes, el 
Cos de Mossos d’Esquadra, en aquesta contradicció, no?, que s’ha d’aconseguir re-
soldre. 

I tenint present sempre la perspectiva que hi ha una causa general contra l’inde-
pendentisme, que n’hem de ser conscients, per una banda, perquè en cap moment la 
Generalitat –ni allò que està a l’abast de la Generalitat–, doncs, en pugui ser còmpli-
ce; també per treballar des de la unitat antirepressiva i per l’amnistia. Crec que ara, 
doncs, es va avançant: s’ha fet aquest trasllat dels serveis jurídics, s’han establert 
aquests criteris. Creiem que són criteris molt més respectuosos amb els drets, que 
no resten, no?, tampoc drets a ningú. 

S’ha mencionat la qüestió dels atestats; el debat, no?, sobre la veracitat, tant la 
presumpció de veracitat dels atestats com de la versió policial. Tenim uns treballs 
en marxa de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial. Per tant, aquest debat, 
doncs, amb molta més expertesa, amb tots els agents de la societat que hi interve-
nen, hi ha de ser. I és dels debats estratègics de la legislatura d’aquest Parlament. 
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I, de fet, també altres grups han anat situant propostes, doncs, que segur que les 
haurem d’estudiar també en aquest marc i sobretot aplicar-les, no?, perquè, al final, 
serà la manera de que no es tracti de parlar amb paraules, sinó que realment es vegi 
que hi pot haver una policia amb garantia de drets, una policia democràtica, que és 
la que volem per a la nostra societat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per respondre, per als aclariments, tenen un temps global, 
els tres compareixents –l’honorable conseller, el secretari general i el director–, de 
trenta minuts, i amb això tancaríem aquesta compareixença. Els hi comento que, 
un cop finalitzin, pot començar a parlar el següent sense indicació de la presidència 
d’aquesta Mesa perquè sigui més fluid. I, quan vostè vulgui, conseller, pot començar.

El conseller d’Interior 

Doncs moltes gràcies. I el primer problema que tinc és que no sé quina cara po-
sar perquè no sigui llegida d’una manera o d’una altra. També els hi puc dir que, si 
jo em poso a parlar de les cares que veig, doncs no acabaríem mai. Ho dic perquè 
a mi no m’incomoda mai –mai, mai– venir al Parlament, perquè, el que faig, inten-
to que sigui transparent i defensar-ho políticament. I, per tant, no m’incomoda. No 
m’incomoda la discrepància, no m’incomoda el debat polític. Per tant, no estic incò-
mode en aquesta compareixença.

Per altra banda, crec que he acreditat sobradament que, si hagués volgut fer una 
intervenció d’una hora, l’hauria fet. Però és que el que nosaltres volíem dir ho hem 
expressat amb els vint minuts que hem parlat. Que ho podríem haver farcit fins a 
estar una hora? Crec que en la compareixença anterior era necessari perquè hi havia 
moltes dades a donar i uns procediments molt complexos, que són de quatre, cinc, 
sis anys, que s’havien d’explicar molt detalladament. En aquest cas, era un posicio-
nament que, per altra banda, hem explicat en moltes altres ocasions. Per tant, vagi 
per endavant –disculpin per les cares–: la incomoditat és zero. Per tant, en aquest 
sentit, molt tranquil. I també, per a tranquil·litat del diputat de VOX, jo no em re-
moc, de fet, ni amb aigua bullint. Per tant, en aquest sentit, tinguin tranquil·litat de 
que això no passa.

Mirin –del diputat de VOX–, vostès van dir que Mossos d’Esquadra era una fos-
sa sèptica. Textual –jo hi era, crec que en la compareixença del president de la Ge-
neralitat o potser en un altre moment–, van dir-ho textual: «És una fossa sèptica.» 
Com que dir això i, alhora, ser el gran defensor del Cos de Mossos d’Esquadra..., di-
guem-ne que alguna cosa, com diuen en castellà, chirría, i bastant. Per tant, des d’a-
quest punt de vista, lliçons de defensa del Cos de Mossos d’Esquadra, ni una. Com 
ho dic en general: això de la defensa del Cos de Mossos d’Esquadra no és patrimoni 
de ningú, ni de la defensa del sistema sanitari ni dels servidors públics de l’educació 
ni de cap. Jo, com a conseller d’Interior, dono suport i confiança als Mossos, també 
als lletrats i a tots els funcionaris i a tots els servidors públics. Passa que, quan ho 
dic jo, es veu que no val tant per a vostès com quan ho diuen vostès mateixos, per-
què diuen la frase i això sí que és defensar el Cos de Mossos d’Esquadra; quan ho 
diem des del Govern i ho practiquem, es veu que no val tant.

Miri, el Cos de Mossos d’Esquadra –ho he dit sempre, i això també va per les in-
tervencions que s’han fet per part de la CUP i d’altres..., pel company dels comuns, 
etcètera– està en un procés de millora permanent. Si és una bona policia –i ho he 
dit moltes vegades i ho repetiré en cada compareixença– és perquè és capaç de mi-
llorar. La policia que hi havia de Mossos d’Esquadra fa vint anys era molt diferent, 
i els criteris de transparència, etcètera, eren molt diferents. I fa quinze també eren 
molt diferents, i van millorar respecte a fa vint. I fa deu també van millorar respecte 
a fa quinze, i van anar creixent i van anar canviant i van incorporant coses. Per cert, 
totes, sempre, amb la reticència dels mateixos..., que troben estupend el que hi ha 
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en cada moment i els canvis els hi semblen fatal, i al cap de cinc anys els hi sembla 
fantàstic el que hi havia fins aleshores. Sempre passa el mateix, però és igual: segui-
rà avançant, el Cos de Mossos d’Esquadra.

El Cos de Mossos d’Esquadra sí que ha de canviar moltes coses, com les havia 
de canviar fa cinc, com fa deu, com fa quinze o com fa vint i com ho va fer. Per això 
–sempre ho dic– és una bona policia, per això hi ha una comissió sobre el model 
policial. Doncs clar, per millorar, per enriquir-se i per arribar a consensos, perquè 
la política ha de prendre decisions i ha de prendre acords, com va fer el 13 i com ha 
fet sistemàticament.

Suport i confiança als servidors públics –ho subratllo, si m’ho permeten. Clar, 
nosaltres hem canviat els criteris de personació, i això va al marge del cas concret 
aquest que dèiem. Hi ha un canvi dels criteris de personació, i tampoc és que sigui 
el misteri de la Santíssima Trinitat, diguem-ne. Està escrit –està escrit–, està escrit 
negre sobre blanc i està signat. Què diuen? Que ens personarem sempre que hi hagi 
lesions. Aleshores, això és el mateix que fa el Cos Nacional de Policia. Què passa? 
Que, com que allà hi són vostès, allò no és trepitjar el dret dels treballadors públics 
i dels servidors públics? No. No, no, no, no, això no. A l’Ertzaintza, que també hi 
estan governant vostès, que ni es personen en lesions, què passa? Que allà no hi ha 
aquesta qüestió? Per què? Perquè hi estan vostès? Per tant, o som equànimes o no ho 
som. Això que és tan desastrós –això que és tan desastrós– és el que fan vostès allà 
on han governat. I, per tant, em sembla a mi que és absolutament desproporcionat i 
partidista aquest tipus d’afirmacions.

I sí, a mi em sembla que és desproporcionada la pena, i estic segur que el senyor 
Espadaler ho ha dit, i se li ha escapat, però ha dit: «Clar, en la mesura que heu rebai-
xat la pena, heu disminuït, heu reduït la defensa de la persona, del mosso d’esqua-
dra.» «En sèrio»? És a dir, si en el seu dia s’haguessin demanat deu anys, baixar-los 
a vuit també hauria sigut menystenir la defensa del mosso d’esquadra? És que això 
va d’aquest color, de proporcionalitat.

Perquè d’això també li volia parlar, senyora Roldán, de proporcionalitat. Sí, una 
arma perillosa és una arma perillosa. Això vol dir que, si tu no dius que tot allò que 
és una arma perillosa..., et sembla bé? No, senzillament dius que no és una arma 
perillosa, que té un tipus penal diferent –i no vull fer altres comparacions amb altre 
tipus de delicte. Sí, hi ha una gradació, evident, i aleshores no es pot agafar bou per 
bèstia grossa sempre. És a dir, vinga, allò: «Quina és la pena...?» No. La propor-
cionalitat, que és la base del dret –és la base del dret. De veritat que algú creu que 
aquella sanció era qualificable amb això? Jo, personalment, no. I no vull entrar en 
la qüestió judicial; senzillament, és la meva apreciació i la plantejo aquí. Però, de 
veritat que hem d’homologar sempre el demanar més a més justícia? A més defen-
sa perquè demanes més? Doncs on ens porta això? Quin criteri jurídic és aquest? 
Em sembla absolutament... No ho entenc, sincerament, i crec que vostès tampoc ho 
comparteixen.

Efectivament –ho deien la diputada de Junts i el diputat d’Esquerra–, s’han fet 
uns canvis. Aquests canvis són coherents –crec que eren necessaris–, són oportuns 
i van en un procés de millora que nosaltres seguirem i seguirem treballant, i també 
en el marc de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

I, si m’ho permeten, des del màxim respecte institucional, eh?, però, home, de 
contradiccions, contradiccions, contradiccions, jo en tinc, segur, però déu-n’hi-do 
vostès. Fer el discurs que ha fet i estar al Govern de l’Estat, que segueix tirant bales 
de goma, i després compartir govern a Barcelona –i concretament els temes de se-
guretat– amb qui fa un discurs completament oposat en temes de seguretat –des del 
respecte a cadascun dels discursos– al que tenen vostès..., però no una mica, no, en 
fi, notablement diferent... Deixem-ho. Com a mínim, és el mínim que es pot dir. Per 
tant, diguem-ne que, de contradiccions, n’anem acumulant tots i les anem gestionant 
com podem. El que és important és, sempre, amb transparència, anar explicant les 
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posicions de cadascú. I, per tant, intentar també predicar una mica amb l’exemple. 
Intentem, doncs, que tot allò que demanem per als altres potser algun dia ens ho 
apliquem allà on governem nosaltres, que tampoc estaria gens malament.

I res més. Nosaltres... No sé si estendre’m més per demostrar que m’interessa 
molt el tema i que vull parlar de... Però vull acabar amb això. Hi ha un canvi de 
criteris perquè estimem que el que correspon a l’Administració pública és defensar 
el servidor públic amb els mateixos criteris tot ell i en la mesura que pateix lesions. 
Perquè hi ha altres instàncies –que aquest és el que sustenta la posició d’altres admi-
nistracions amb relació als seus servidors públics– que tenen clar que els altres tipus 
de delictes els defensa la fiscalia –els defensa..., els acusa, diguem-ne, la fiscalia–, i 
aquest és el criteri. I, per tant, des d’aquest punt de vista, em sembla encertadíssim 
el canvi que hem fet, perquè crec que proporciona defensa jurídica als servidors pú-
blics i, a més a més, més justícia i garantia dels drets, això, dels servidors públics i 
de l’Administració. 

Gràcies.

El secretari general d’Interior

Sí, per contestar algunes preguntes molt concretes que s’han fet. Quan l’audièn-
cia ens diu al desembre que no seguim a la causa, no aprecia, com ha dit algun dipu-
tat, mala fe en l’actuació de la Generalitat. En absolut –en absolut. De fet, hi ha una 
contradicció entre el que diu la primera instància, quan s’accepta la personació de la 
Generalitat, que es diu així, està escrit, «en representació de la Generalitat i en re-
presentació del mosso», i després l’audiència diu que no, que només hi pot estar en 
representació del mosso. Ho respectem. Apel·lem, i tant que ho apel·lem! I tant que 
ho recorrem! Ho recorrem, evidentment; presentem el que es pot presentar, que és 
un recurs de súplica. Per tant, no ho acceptem. 

Moltes de les intervencions, concretament de quatre grups parlamentaris, han 
anat sobre si el gran canvi de posició de que una acusació inicial de gairebé cinc 
anys, després considerar..., atenent a la proporcionalitat de les coses i atenent que és 
més ajustada a dret. Perquè no li toca a aquesta comissió, i amb tot el respecte, ava-
luar els fets o ponderar els fets. I crec que hi ha hagut moments de les intervencions 
que semblava que estiguéssim en un altre lloc, com bé indicava el diputat Alonso, 
no? No ens toca aquí. 

Però, de veritat, eh?, qui tingui un mínim coneixement dels fets que pensi que 
això són cinc anys de presó, de veritat, eh? Però no és que ho digui jo com una opi-
nió o perquè soc pare de família o com vostès també ho seran o per un simple sen-
tit d’humanitat, no, no. És que potser..., i no revelaré coses que són secretes, però 
potser l’acord que s’estava treballant entre fiscalia, entre defensa, entre lletrats de la 
Generalitat, on la fiscal del cas estava d’acord i va ser desautoritzada, perquè és un 
cos jeràrquic i finalment no va poder tancar l’acord, potser aquest acord està molt 
per sota del que quatre grups parlamentaris semblen avui considerar que s’ha de 
fer; però molt per sota. Però molt més a prop a la posició final de la Generalitat, per 
exemple. No ho sé, això ho haurien de preguntar a la defensa, a la fiscalia o al lletrat 
de la Generalitat. Per tant, no van fer en cap moment el ridícul pel canvi de posició, 
els lletrats de la Generalitat, en cap moment, perquè la nostra posició s’ajusta a dret 
i s’assembla molt més a un acord que hauria estat possible amb unes altres indicaci-
ons, d’un cos que és jeràrquic, que depèn de la fiscalia. 

I respecte a l’objecte perillós és que, en fi, no ho decideix vostè, senyora Roldán, 
ho defineix el Tribunal Suprem, això. I els criteris per considerar un objecte perillós 
és que han de ser equivalents –sigui una ampolla, sigui un pal, sigui el que sigui–, en 
el context, en la situació de la persona agredida i en la situació de la persona, a una 
situació de poder causar la pèrdua de la vida. Per tant, siguem proporcionats, perquè 
serem més justos i defensarem millor. 

I, finalment, només afegir que en les millores de les defenses –perquè sí que pen-
sem que sent més justos i més ajustats a drets defensem millor els Mossos– també hi 
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hem afegit aspectes de millora del servei en atenció horària o de millora, per exem-
ple, del moment en què cobren les indemnitzacions, que em sembla que també són 
rellevants. Però, com deia el conseller, el més important és que, ajustant-nos més a 
dret, els defensem millor; no a partir, doncs, de l’exageració de les acusacions. 

I, perdó, el senyor Alonso m’ha fet una pregunta concreta, també. Quins són els 
fets perjudicats per la Generalitat en aquest cas concret? En el cas concret –en el 
cas concret–, pel que s’acusa, perquè hem d’acusar quan podem identificar, vostè 
ho barrejava amb el cas general de dir és que en aquell context van haver-hi danys 
materials d’embrutiment de pintures, de llançament, etcètera. Molt bé, a les perso-
nes identificades, doncs, per danys també les podem acusar, és clar que sí. Però, en 
el cas concret del que estem parlant, el perjudici de la Generalitat era en tant que el 
delicte d’atemptat es fa a una persona que és servidor públic i membre de la Genera-
litat. Aquest era el dany concret de la Generalitat en el cas concret pel qual ens han 
demanat que compareguem avui.

El director general dels Mossos d’Esquadra

Gràcies. Doncs ara... (Veus de fons.) Sí, sí, perfecte. Doncs un parell més de re-
flexions. La primera: el diputat Parés ha dit que jo el 2018 era director. Ja sé que 
tenen la sensació que jo ja fa molt de temps que estic en aquest càrrec, però el 2018 
no era director, estava amb altres responsabilitats. (Veus de fons.) Això és cert. Però, 
diguem-ne, temporalment no se’m poden atribuir segons quines coses. Tanmateix, 
eh? –i no era una excusa per tirar pilotes fora–, encara que ho hagués estat, suposo 
que del director no s’espera que intervingui en les valoracions que facin els advocats 
a l’hora de fer acusacions o defenses; com tampoc s’espera, suposo, que el director 
intervingui en el que són les diligències judicials, ni en un cas ni en l’altre. Per tant, 
encara que no ho fos, no crec que formi part dels rols del director, com a mínim a 
curt en el moment dels fets. 

Perquè, què és un atestat? L’atestat és un document que emeten els funcionaris de 
la policia en el qual s’especifiquen uns fets presumptament constitutius d’infraccions 
penals que la policia esbrina, indaga, fa constar actes de comprovació, d’investiga-
ció, tot el que es practiqui, de determinació dels seus autors, òbviament, i d’aquelles 
circumstàncies objectes que puguin ser indici o prova de delicte. L’atestat, un cop 
fet, els seus destinataris no són els que avui compareixem aquí; és l’autoritat judi-
cial, el Ministeri Fiscal, a efectes de posar-los en el seu coneixement. És a dir, hem 
arribat fins aquí. Va passar això, hem arribat fins aquí i això és el que hem practicat. 
Per tant, posar en coneixement la notícia criminis.

I, per tant, totes aquestes diligències practicades van encarrilades a l’acompli-
ment de les funcions que tenim encarregades com a policia judicial i que, per tant, 
d’acord amb tota la normativa que ho empara. És cert que la llei d’enjudiciament 
criminal no determina de forma completa com fer el contingut i la forma dels ates-
tats i, per això, en aquest cas, la Policia de la Generalitat sí que té un procediment 
per homogeneïtzar la redacció dels atestats, perquè som conscients de la sensibilitat 
que té la matèria i, per tant, sempre s’ha intentat que es fos el mínim discrecional 
possible. I, per tant, en aquest procés homogeneïtzat és on s’intenta assentar un marc 
per a tothom igual –poc subjectiu, si m’ho permeten. 

Per tant, existeixen aquestes normes comunes de redacció dels atestats. Existei-
xen també els mecanismes de supervisió per part dels caps i dels responsables, ja 
siguin de les OACs –quan instrueixen des de les OACs–, les unitats d’investigació o 
les àrees territorials o la Divisió d’Investigació Criminal directament. Això no treu 
que segur, segur, segur –i ho ha dit el conseller– segueixin havent-hi accions i meca-
nismes de millora. I, de fet, crec que tots vostès o pràcticament tots vostès participen 
d’una comissió d’estudi del model policial que, entre altres coses, si no estic equivo-
cat, també aborda aquest àmbit –també aborda aquest àmbit. I, per tant, estic conven-
çut que d’aquella comissió en sortiran, segur, bones reflexions per seguir millorant el 
que ja és la Policia de la Generalitat. 
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Amb relació al que han apuntat alguns diputats –i ho han dit la diputada Madre-
nas– amb relació a les càmeres, no? –i el diputat Morales em sembla que també hi 
ha fet referència. Sí, si és que ja ho sabem. Si és que segurament, precisament per 
evitar subjectivitat, quan una persona és la que ho pateix –i això és humà, no hi ha 
mala fe, tampoc hi ha cuina–, quan és un mateix, podria donar-se, malgrat ser bons 
professionals, doncs, que aquella visió estigui condicionada al ser la part implica-
da. Però per això els instructors de les diligències són una unitat especialitzada. Els 
agents fan les seves minutes però hi ha una unitat especialitzada. La unitat central 
d’informació en ordre públic és qui va fer les diligències. I, en aquest cas, com que 
encara està subjudice, no entraré en els detalls, però és precisament gràcies a les cà-
meres, en aquest cas, que es pot esgrimir si hi ha o no hi ha... I això el jutge ja diri-
mirà si acaba sent o no acaba sent... Però és part de la feina. 

Què s’està fent en aquest últim any? Jo crec que tenim una comissió del model 
policial que està donant i donarà segur grans aportacions perquè el que som pu-
gui seguir sent millorable. També és veritat que en aquest camí, mentrestant, s’han 
aportat càmeres. Jo diria que ho hem de fer de manera mesurada, amb garanties per 
a tothom. No es tracta d’enganxar càmeres que enregistrin vint-i-quatre hores tots 
els ciutadans sota qualsevol paradigma, d’acord? Les càmeres han de tenir un ús 
controlat que ha de ser autoritzat amb les prèvies comunicacions oportunes. 

De fet, ordre públic, la unitat de la brigada mòbil ja tenia càmeres en algunes 
furgonetes. Els últims mesos n’hi han hagut més. N’han vist algunes que van amb 
un pal que porta un agent en persona. Han vist a les unitats territorials de recursos 
d’ordre públic que en l’últim any s’han incorporat també càmeres portàtils de pit en 
els agents, que permeten donar millor traçabilitat i poder documentar millor els fets 
–per a tothom: per als manifestants els hi donem millors garanties i als policies els 
hi donem millors garanties. És una eina que ens beneficia a tots; però, hi insisteixo, 
ho hem de fer amb garanties i que no sigui indiscriminat en quan comencem a gra-
var i quantes càmeres posem, si en posem quatre per agent –davant, darrere, per dalt 
i per baix, que seria, evidentment, exagerat... 

De fet, és una proposta que, a banda de les que el departament ha fet els últims 
mesos, en l’acord de pressupostos amb el grup dels comuns hi ha una clàusula que 
compromet el Govern, precisament, a seguir reforçant l’aposta per les càmeres, en 
un entorn i amb una eina tan crítica com poden ser les llançadores. I el compromís 
del Govern, evidentment perquè està escrit en un acord de pressupostos, és que es-
tem treballant perquè això pugui ser així. Per tant, sí, per garanties de tots, en un 
entorn d’alta complexitat com el que estem parlant, és necessari poder tenir eines 
que ens ajudin a seguir objectivant allò que passa en un entorn d’alta complexitat. 

I, per tant, jo hi insisteixo: recullo i recollim i seguirem recollint totes les pro-
postes de millora en el debat del model policial, perquè crec que és el que fa que 
siguem tan exigents amb la nostra policia i, si som tan exigents amb la nostra poli-
cia, vol dir que realment en el fons els hi tenim molta confiança, i això els fa encara 
millors.

El president

Gràcies, conseller, secretari general, director. Gràcies, diputats i diputades, con-
vidats. Donem..., aixequem la sessió de la Comissió d’Interior i donem per finalit-
zada aquesta. 

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i tres minuts.
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