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Fitxer 3 

 

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos 

d'Esquadra 

300-00220/13 

Passem ara al setè punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre 

la gestió del cos de Mossos d'Esquadra presentada pel Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. I per a l'exposició té la paraula el senyor diputat 

Ramon Espadaler. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats. Honorable 

conseller. Tal com expressa el títol d'aquesta interpel·lació, volem parlar i volem 

parlar a fons de la gestió del cos de Mossos d'Esquadra. Val a dir que ho fem per 

responsabilitat, en exercici de la nostra responsabilitat com a primer grup de 

l'oposició, ho fem des de la preocupació que tenim i ho fem, també, des de la 

perplexitat. Deixi’m començar per la responsabilitat. Vàrem dir des del primer 

moment per boca del nostre president del grup parlamentari, el senyor Salvador Illa, 

que crèiem, doncs, que des de l'oposició també s'havia de pressionar, d'instar, 

d'empènyer el Govern a fer, doncs, determinades accions que creiem que en aquest 

moment no s'estan fent. 

Però la mateixa responsabilitat que ens empeny a fer això –i li ho dic, doncs, amb 

aquesta franquesa. Jo li vaig anunciar el divendres que faríem aquesta interpel·lació, 

soc perfectament conscient, som perfectament conscients que vostè està 

convalescent. Li vam dir que teníem la disponibilitat de retirar-la i posposar-la per a 

un altre Ple. I li reitero, si és que vostè creu que té algun inconvenient al respecte. 

Responsabilitat, deia. I, en primer lloc, doncs, per preocupació. Preocupació per tot 

el que està passant al capdavant del cos de Mossos d'Esquadra, pel que està 

passant a la Prefectura, al si de la Prefectura, i entre la Prefectura i la direcció política 

del Departament d'Interior. I perplexitat perquè no passa... Jo m'havia apuntat 
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divendres passat «no passa setmana que no tinguem alguna notícia», i és que ara 

ja no passa dia que no tinguem alguna notícia que no deixa de sorprendre'ns. I 

sincerament, doncs, de preocupar-nos. 

Què és el que ens preocupa de tota la situació actual. En primer lloc, la doble fractura 

que hi ha al si del cos de Mossos d'Esquadra, que es va evidenciar a través dels 

mitjans de comunicació d'una manera nítida, que s'ha intentat tancar amb una carta, 

doncs, del comissari Estela, el comissari en cap de la Prefectura, al conjunt del cos. 

Però fractura també i divisió també entre el que és la Prefectura i el que és la direcció 

política del Departament. Ens preocupen les derivades que això té i pot tenir o pugui 

tenir en el funcionament ordinari del cos, no només en el dia a dia, sinó en el que és 

la projecció del cos. La direcció d'un cos i d'un cos policial no hi és només per 

gestionar el dia a dia, sinó que també hi és per projectar, per analitzar la realitat i per 

projectar el futur. Per tant, ens preocupa també en aquest sentit. 

Ens preocupa molt sincerament el silenci del Departament d'Interior davant de tots 

aquests reiterats episodis –i després, doncs, m'hi referiré amb una mica més de 

detall. I ens preocupa, doncs, la manca de reacció política davant d'alguns fets que, 

des de la nostra perspectiva i crec que des d’una part important i rellevant de l'opinió 

pública, són fets greus. 

I quins són aquests fets? Doncs, els fets són de tots coneguts. Just els relataré, no 

hi aprofundiré més. Però, en qualsevol cas, estem davant d'una fractura de la cúpula. 

Al juny, sembla ser, segons vam conèixer per mitjans de comunicació, el comissari 

Estela li demana el relleu del comissari Sallent, el seu alter ego, el seu número dos 

del cos. Li demana a vostè, vostè li ho nega. En una filtració, a què no sé si hem de 

donar o no credibilitat, es diu: «No, no, és que probablement a la tardor o a l'hivern 

quan ja vinguin nous comissaris potser hi haurà nous relleus». Per tant, inestabilitat. 

Ens preocupa la judicialització. Aquests dies hem conegut un episodi que es va 

donar ja fa mesos, que és que el responsable d'Investigació Criminal, que va ser 

cessat en la remodelació amb què nosaltres vàrem ser molt crítics, ha judicialitzat, 

ha portat a la instància judicial, doncs, el seu cessament per tenir un clar component 

de política. Ens preocupa, i molt, això. Ens preocupa la suspensió publicada ahir al 

Diari Oficial de la Generalitat d'un concurs per a inspectors, intendents i comissaris. 
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No queda suspès el de comissaris perquè no està afectat pels episodis, però, en 

qualsevol cas, estem parlant de temes no gens menors, cap d'ells gens menor. Uns 

fets que tenen unes causes. Això no passa perquè sí ni és casual que, d'una manera, 

passin ara i que, evidentment, tenen unes conseqüències, aquests fets. 

Quines són les causes des de la nostra perspectiva? Doncs la causa de tot –el pecat 

original, si em permet aquesta expressió– és la politització del Cos de Mossos 

d'Esquadra que han fet vostès, fins i tot avant la lettre. I la primera responsabilitat no 

li pertoca vostè. Ara mateix es passava balanç del grau de compliment de l'acord 

entre Esquerra i la CUP per poder validar, en una interpel·lació idèntica a aquesta a 

les portes de l'estiu, la relació exhaustiva que va fer la consellera de Presidència, la 

senyora Vilagrà; eren tots els temes d'Interior. «No, mirin, ja hem retirat les 

defenses.» «No, mirin, ja hem retirat les acusacions particulars.» «No, mirin, ja hem 

posat en marxa la comissió d'estudi.» Van complir fil per randa tots aquests fets.  

Per tant, iniciem la legislatura malament des d'aquesta perspectiva, fent del Cos de 

Mossos d'Esquadra moneda de canvi per un acord polític i el continuem empitjorant 

amb una decisió que nosaltres vam ser molt crítics i que vam qualificar de purga. I 

compte, perquè els fets ens comencen a donar bastant la raó. Van qualificar de 

purga una modificació, una alteració, una substitució de fins a trenta-sis 

comandaments que tenia més d'avís per a navegants, de «cuidadín», que d'altra 

cosa. I ara resulta que comencem a conèixer que alguns d'aquests que han 

judicialitzat això havien estat violentats des de la instància, diguem-ne, superior per 

tal que donessin informacions sensibles, i informacions sensibles d'investigacions 

que només devien al jutge en tant que policia judicial. 

Per tant, s'ha fet amb criteris polítics. S'ha interferit en el Cos de Mossos d'Esquadra, 

per no parlar d'algunes decisions –que veurem com va acabant el tema– que tenen 

a veure amb procediments. I aquí podríem parlar del que està passant amb tot el 

tema de les ocupacions –si m'ho permet, de les desocupacions– i fins on arriba la 

ingerència política en el que haurien de ser protocols estrictament de naturalesa 

tècnica, responsabilitats del Cos de Mossos d'esquadra. Jo crec que, amb vostès, el 

Cos de Mossos d'Esquadra ha patit la pitjor ingerència política que s’ha viscut fins 

ara. I volem fer una advertència: compte amb la falta de respecte per l'àmbit policial, 
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que es deu, en la seva vessant de policia judicial, exclusivament a la judicatura; que 

es deu, en l'exercici de molts àmbits, a la seva capacitat tècnica, i que no accepta ni 

pot acceptar de cap manera ingerències de naturalesa política. Ho diré d'una altra 

manera: vostès, d'alguna manera, han tirat la pedra de la politització i ara amaguen 

la mà. Amaguen la mà darrere d'allò de les fonts. Perquè amb tots aquests episodis 

que li he anat esmentant hem trobat «fonts d'Interior confirmen», «fonts d'Interior 

desmenteixen», «fonts d'Interior diuen que sí, que això va passar», «fonts d'Interior», 

etcètera. I tant se val això si parlem de la suspensió del concurs, tant se val si parlem 

de la carta del comissari Estela, tant se val si parlem del cessament, etcètera. Fonts 

d'Interior. 

El que li demanem, conseller, el que li demanem al Govern és que doni la cara. Ha 

entrat d'una manera barroera en el Cos de Mossos d'Esquadra i en patim les 

conseqüències. Hi han unes causes. Hi ha una opacitat a l'hora de donar 

informacions. Hi han unes conseqüències. Conseqüències pel propi cos, en primer 

lloc, que són els que pateixen com a institució aquesta situació, són els que l'acusen 

més. El sentit de molts comandaments, elevats o mitjans, o de molts servidors del 

Cos de Mossos d'Esquadra ho estan patint des del territori. Conseqüències pel seu 

prestigi i conseqüències, en definitiva, per la política, diguem-ne, en general. I per 

tant, nosaltres creiem que s'han de donar explicacions i aquestes explicacions s'han 

de donar en seu parlamentària. I si no ens satisfà la resposta que vostè ens pugui 

donar avui, ja li advertim des d'ara, persistirem en la demanda d'aquesta informació, 

persistirem en la necessitat de posar llum sobre tot aquest conjunt d'episodis que 

tenen aquestes causes i aquestes conseqüències. Conseqüències, deia, per una 

prefectura trencada, conseqüències per una pèrdua d'autoritat –i això és greu–, 

conseqüències per la desmotivació de molts professionals, conseqüències per la 

fuita de molt talent. Vostès no han estat capaços no de captar talent, sinó de retenir 

aquell que ja tenien. I si vol, li faig una relació de persones. El darrer, l'intendent 

Venteo, el senyor Justo Medrano, el comissari Porcuna. El comissari Porcuna no era 

una peça qualsevol més, era una peça absolutament nuclear en aquesta direcció, 

cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, de la que depèn la 

Comissaria General d'Informació, de Policia Judicial, de Recursos Operatius, de la 

BRIMO, etcètera. I aquestes persones, doncs, se'n van desil·lusionats. No se'n van 
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per això, se'n van perquè no veuen futur, perquè no veuen un horitzó, perquè no 

veuen les coses clares. 

En definitiva, vostès ens han dit des d'aquesta tribuna que volien una direcció coral 

–i els ho deia el Salvador Illa, president del nostre grup parlamentari– i s'han trobat 

que no els ha funcionat, en definitiva, ni un duo. No els ha funcionat ni un duo al 

capdavant. I no només per les raons que he expressat, sinó perquè entre el si de la 

prefectura i entre la prefectura i el Govern, cadascú té una partitura diferent i, per 

tant, així, el Cos de Mossos d'Esquadra no arribarà gaire lluny. Li demanem que 

donin la cara i que corregeixin tot aquest cúmul de despropòsits en bé d'una institució 

que és una de les institucions més importants del nostre autogovern. 

Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. (Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies diputat. Per respondre, té la paraula el conseller d'Interior, el senyor Joan 

Ignasi Elena. 

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

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats. Diputat, hi ha una manera de fer 

oposició, que és afirmar allò que tu vols que sigui cert i a partir d'aquí desenvolupar 

la teva política d'oposició. Això ve fent-ho des de fa força temps i jo li nego la major. 

Respecte del que vostè afirma en relació a les crisis, em remeto no 

 

Fitxer 4 

a missatges, no a fons, sinó a un escrit molt nítid i molt clar del comissari en cap del 

cos.  

Per cert, la prefectura no és un duo. S'ha oblidat de les dues dones que participen 

també de la prefectura. Són quatre. (Aplaudiments.) No és un do. I justament, per 

mi, això va ser essencial. La prefectura és el comissari Estela, comissari en cap, és 

el comissari Sallent, és la intendent Rosa Bosch, i és la inspectora Montserrat 

Escuder. És rellevant aquest oblit, i per mi és rellevant també subratllar que la 

prefectura són quatre, dos. Sí, jo crec en la coralitat, sí, en responsabilitats 
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compartides, sí, i no en estructures verticals, que són el passat, des del meu punt de 

vista, i molt poc enriquidores.  

Em parla de falta de futur i de desmotivació, de fuites. Miri, el cos de Mossos 

d'Esquadra, comanaments que han deixat el cos n'hi ha un fotimer, i vol que li digui 

una cosa? En part, en bona part és una bona notícia, perquè molts d'aquests 

comanaments són el cap de seguretat del Port de Barcelona; o el cap de seguretat 

del Port de Tarragona; o el responsable de seguretat de determinades entitats 

privades; o els caps de seguretat de determinades ciutats del país, de ciutats 

mitjanes i grans del país.  

I això és molt positiu, perquè els hi ben asseguro que ajuda molt a la coordinació i al 

treball compartit. I la relació de tots aquests comandaments que han deixat el cos i 

que s'han incorporat a tenir altres responsabilitats, però que veuen i que tenen la 

cultura del cos de Mossos d'Esquadra és molt positiva, també per al cos de Mossos 

d'Esquadra. I això ho seguirem fomentant, perquè és positiu. I no ha passat ara, ha 

passat des de sempre. I reitero, afortunadament, perquè també indica bastant de 

què representa el cos de Mossos d'Esquadra des de la perspectiva de la seguretat 

al nostre país, a on es va buscar la gent que volem que tinguin responsabilitats. 

Em parla d'absència de futur i de perspectives. Miri, l'altre dia, el cos de Mossos 

d'Esquadra assumia una nova responsabilitat molt rellevant, que és la possibilitat de 

fer la investigació sobre els precursors, sobre, en fi, tot el que fa referència als 

explosius, etcètera, que, fins ara, era competència exclusiva de la Guàrdia Civil, i 

ara també de Mossos d'Esquadra. I això fa quatre dies.  

Des del punt de vista de la lluita antiterrorista de les investigacions, és molt important, 

és molt rellevant. Però fa quatre dies també aconseguíem una nova competència, 

que és la capacitat d'investigar més enllà de les fronteres del nostre país, de 

Catalunya, i també fora de l'Estat, a la Unió Europea. No té pinta que això sigui 

absència de futur. Més aviat té pinta de confiança amb el cos de Mossos d'Esquadra. 

(Aplaudiments.)  

Em feia referència a un parell de coses que em semblen especialment rellevants. 

Un, parla d'un episodi que s'ha produït. El cos de Mossos d'Esquadra, els seus 

comanaments i la Conselleria ha actuat com ha d’actuar, garantint la concurrència i 
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la claredat en la concurrència. A la que hi ha una cosa que es sospita, que pot 

generar algun dubte sobre la transparència d'un procediment, doncs, aturar-ho i 

portar-ho a investigació, com no pot ser d'una altra manera, i després posar més 

garanties i que continuï el procés. Així ho hem traslladat en els sindicats, i ho han 

vist molt positivament.  

I la judicialització. Que un comanament deixi de tenir una responsabilitat i presenti 

un recurs contra aquesta decisió, i presenti el seu escrit d'al·legacions fixant tot allò 

que ell estimi més oportú, està en el seu absolut dret, però que d'això el principal 

grup de l'oposició en faci categoria i certesa de tot allò que s'afirma, diu molt poc, jo 

crec, en aquest cas, del principal grup de l'oposició en aquesta reflexió.  

Naturalment que té tot el dret a fer les seves afirmacions, però em sembla sorprenent 

que vostè la consideri carta de naturalesa tot allò que s'afirma en un recurs d'una 

persona que es fixa contra una decisió que l'afectava a ell negativament. Però jo, 

sobretot, del que li vull parlar és de seguretat, i el cos de Mossos d'Esquadra n'és 

una garantia, i dels seus horitzons. Però abans ha fet referència al que sempre va 

explicant i va reiterant, que és la intromissió política.  

I li ho torno a dir, sí, hi haurà direcció política al cos de Mossos d'Esquadra, sí, perquè 

és un servei públic que depèn de la sobirania d'aquest Parlament. I de la mateixa 

manera que jo mai permetré que hi hagi interferències polítiques en l'operativa, en 

les decisions operatives i en l'actuació policial, tampoc permetré que hi hagi 

interferències policials en les decisions polítiques, perquè les decisions polítiques 

depenen d'aquest Parlament.  

La decisió de feminitzar el cos de Mossos d'Esquadra depèn de la política, de la 

sobirania dels ciutadans i ciutadanes. De fixar la proximitat com a prioritat i d'ampliar 

el cos de Mossos d'Esquadra és una decisió política. Sí, la de lluitar amb especial 

incidència contra les violències masclistes, sí, és una prioritat política. El creixement 

del cos, la proximitat, les comissaries de proximitat, incorporar a les dones amb més 

d'un quaranta per cent, o garantir la diversitat per tenir un cos de Mossos d'Esquadra 

que s'assemblin a la societat a la qual serveix, és una decisió política. I la política de 

seguretat d'aquest país depèn de la política i del seu Govern, i no de les estructures 
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policials, que això és d'una altra època. (Aplaudiments.) I em semblava que això 

vostès també ho tenien superat.  

Jo vull parlar de l'horitzó, i sí, de l'ampliació del cos de Mossos d'Esquadra fins a 

22.000; i de la proximitat; i de les oficines de proximitat, com la que obrirem al gener-

febrer a Manresa de la mà de la policia de la Policia Local també; i de la 

modernització i de la tecnificació del cos de Mossos d'Esquadra; i sí, reitero, de la 

diversitat i de la feminització a dalt i en el conjunt del cos de Mossos d'Esquadra; i 

de lluitar contra les violències masclistes i contra els delictes d'odi; i la digitalització, 

i la col·laboració amb les administracions, que és molt positiva, i està funcionant, 

com, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la campanya d'estiu que 

hem fet enguany, amb la força i l'energia..., que hi hem posat recursos des del Cos 

de Mossos d'Esquadra per a un resultat que ha estat positiu, en la campanya d'estiu, 

en el pla d'estiu, aquest estiu, i que ha permès reduir en més d'un dotze per cent els 

delictes a la ciutat de Barcelona. Per cert, recordi-l’hi al seu candidat a Barcelona, 

que sembla que allò que li explica l'alcaldessa i el seu propi regidor de Seguretat, 

del seu propi grup..., no se n'ha assabentat. Sí, aquesta és la realitat del que estem 

fent. 

I més transparència, sí, en el Cos de Mossos d'Esquadra, cada dia més, cada any 

més, i per això a la comissió parlamentària defenso que els seus resultats seran 

positius per al Cos de Mossos d'Esquadra. 

I sí, política per defensar que la llei mordassa a Catalunya no s'apliqui en la mesura 

que estigui en les nostres possibilitats. Hi insisteixo, em pensava que això també era 

una cosa que vostès tenien superada, que estaven en contra d'aquesta llei, i veig 

que (aplaudiments) són els principals valedors. 

O la necessitat d'aprovar una nova llei de policia, que la necessiten els ajuntaments 

d'aquest país, que la necessiten els cossos de seguretat d'aquest país, tant la 

seguretat privada –per ser regulada– com les policies locals, com la Policia de la 

Generalitat, i els alcaldes. I, per tant, ha de ser un repte de tots els qui estem aquí, 

un repte de tots els grups parlamentaris treballar per aquest consens. Aquesta és la 

realitat de la seguretat del nostre país: un Cos de Mossos d'Esquadra coordinat amb 

les policies locals al servei de la seguretat dels ciutadans i ciutadanes. Perquè, com 
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els dic sempre, la seguretat és la garantia dels drets i llibertats, i especialment dels 

més vulnerables, i ha d'estar sota la direcció política dels representants dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, conseller. Per a la rèplica, té la paraula el diputat senyor Ramon 

Espadaler. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Gràcies, senyora presidenta. Continua la meva perplexitat. Agafi qualsevol diari 

d'avui i veurà què surt respecte als Mossos. I vostè puja aquí, i flors i violes –i vostè 

puja aquí i flors i violes. No, no, no passa... Acaben de suspendre un concurs intern, 

oposició, perquè hi havia un micròfon no sé on; acaben de judicialitzar un procés 

que jo... No em faci dir el que no he dit. Jo no he donat per bona cap afirmació; jo li 

dic que està judicialitzat. Quan algú fa aquest pas és que algunes raons deu tenir, i 

no serem ni jo ni vostè el qui les hi donarà o les traurà, serà el jutge. Però, en 

qualsevol cas, a diferència del que deien fa uns mesos, miri, aquest comandament 

segueix pensant que se l'han vulnerat els seus drets, i ha posat sobre la taula 

algunes coses preocupants. I vostè apareix aquí i tot és meravellós –tot és 

meravellós. Escolti, obre els diaris d'avui, obre els diaris d'ahir, obre els diaris 

d'abans d'ahir i veurà que cada dia... 

Jo ho he estat ajustant. Ho vam decidir divendres –i l’hi vaig dir: farem una 

interpel·lació perquè ens preocupa molt això–: l'he hagut d'ajustar dissabte, l’he 

hagut d'ajustar diumenge i l’he hagut d'ajustar aquest dematí, perquè surten novetats 

cada dia, i novetats, home, que ens preocupen. I celebro que avui hagi vingut aquí, 

encara que sigui a instància nostra, perquè fins ara el Departament d'Interior no ha 

estat per enlloc; fins ara al departament... «Fonts d'Interior confirmen...» «Fonts 

d'Interior...» Vostè creu, de debò, que la crisi al si de la Prefectura s'ha tancat amb 

la carta del comissari Estela? Vostè creu que això és així? Ens pot confirmar o 

desmentir el que va dir una filtració, que deia: «Fonts del departament diuen que, a 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 38.1 / 4 d’octubre de 2022 

 

11 

més a més, als volts de Nadal, quan vinguin els nous comissaris i comissàries, 

probablement serà substituït.»? Ens pot pujar aquí i dir que això genera molta 

estabilitat a dintre d’un cos. A nosaltres ens ajuda a entendre... 

«Algunes persones que marxen.» Sí, n'hi han hagut sempre –el senyor Baró va anar 

al port deu fer set o vuit o més legislatures. Però, escolti, que en una legislatura 

marxin cinc comandaments no és tan habitual. I per això vam fer en el seu moment 

–i vostès no hi han parat massa l'atenció– el grau en Seguretat amb l'Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya i la Universitat de Barcelona, precisament per 

generar professionals de la seguretat, perquè no tenen per què ser exclusivament 

caps del Cos de Mossos, caps de la Guàrdia Civil, com és el cas de Montserrat, o 

caps de la Policia Nacional, com és de no sé quines entitats bancàries; perquè 

creiem que els policies és bo que facin de policies i els experts en seguretat és bo 

que tinguin un rang acadèmic i això. I, per tant, aquestes són les propostes que hem 

anat fent. I li pregaria que no en fes dir doncs allò que no li he dit. I l’hi reitero: home, 

el que està sortint del Cos de Mossos d'Esquadra és altament preocupant, i 

demanem que donin la cara i demanem que donin explicacions i demanem que no 

tergiversin les paraules i ens facin dir el que no hem dit. 

I respecte a la llei, hem tingut ocasió de comença- ne a parlar. És un bon instrument, 

però li vam dir dues o tres coses. La primera, i més rellevant, la va dir el president 

del nostre grup parlamentari: estem disposats a treballar la llei de sistema de policies 

amb el Govern, estem disposats a arribar a acords en aquest sentit. I va afegir una 

segona consideració, no gens menor: haurà de triar si la fa amb els seus socis de la 

CUP o la fa amb nosaltres, però amb els dos alhora no estem disposats a treballar-

hi. 

Tercera consideració, que li vaig traslladar jo personalment: ens sembla que un 

context de campanya electoral no és el millor context per parlar d'una llei que afecta 

amb aquesta intensitat els ajuntaments i el món local. Per tant, home, si volem que 

realment funcioni, millor que d'alguna manera ho apartem del debat, del rum-rum 

d'una campanya electoral que és evident que ja ha començat fa molt de temps. Però 

la predisposició del nostre grup a relacionar quins temes són de millora –i estic segur 

que en molts dels aspectes ens hi posarem absolutament d'acord– hi és tota. 
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I una altra consideració. Vostè em diu: «Escolta, és clar que donarem orientació 

política al Cos de Mossos d’Esquadra.» Perdoni, n'ha donat vostè i n’hi han donat 

tots els que l'han precedit, sense excepció. Però no confongui l'orientació política i 

marcar quines són les prioritats i d'acord amb el que passa amb la realitat, no 

confongui això amb les intromissions tècniques: hi ha un àmbit tècnic, i les fronteres 

són nítides. I si se li ha judicialitzat en algun cas, que ja veurem doncs com s'acaba, 

és precisament per ficar el nas en aquelles decisions que no els corresponen, des 

de doncs l'àmbit polític, i a alguna hora n'haurem de parlar en profunditat. Hi han 

altres episodis, hi han altres àmbits, com el tema de les desocupacions, que veurem 

com acaba. I, escolti, la decisió sobre quins recursos es fan servir o la marca el jutge, 

moltes vegades –i, si em demana la meva opinió personal, crec que no li toca, però, 

en qualsevol cas, si ho marca, s'ha d'obeir–, o la marca la policia amb coneixement 

i expertesa. Però no són els àmbits polítics els que han de dir, els que han de fer o 

deixar de fer determinada..., i amb quines unitats han de fer determinades 

intervencions. Per tant, jo el que demanaria és pulcritud, respecte i donar la cara, i 

donar la cara quan passen totes aquestes  

 

Fitxer 5 

qüestions, perquè el Cos de Mossos d’Esquadra –vostè dirà el que vulgui, però– no 

passa precisament pel moment més reeixit de la seva història. I, si no, llegeixi els 

diaris d’aquest dematí mateix. 

Gràcies, senyora presidenta. 

(Aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, diputat. Doncs ara per a la rèplica té la paraula el conseller, el senyor Joan 

Ignasi Elena. 

El conseller d’Interior  

Vicepresidenta... Ara recordava quan al ministre Marlaska el senyor Pérez de los 

Cobos va recórrer el seu cessament. No sé si compartiria la intervenció que ha fet 

ara vostè i de les afirmacions que va fer en aquell moment aquell senyor en seu 
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judicial, en legítima defensa dels seus interessos, que no comparteixo, però que 

segurament deu tenir tot el dret de defensar. 

Segurament la seva intervenció en aquell cas seria diferent, però ara segurament 

deu tocar defensar una cosa diferent. I defenso sempre el mateix i sempre hi soc. 

Perquè, clar, no m’han interpel·lat mai per parlar de seguretat ni de temes de 

seguretat [#00.01.13 als bars?]. No, no, sempre amb els embolics, amb els temes, 

aquests en els que sembla que se senten meravellosament còmodes. 

Jo ho reitero –jo ho reitero–: en comptes de dir que no hi ha d’haver intromissions 

polítiques en l’operativa, en comptes d’afirmar –que ho comparteixo– que quan fan 

de policia judicial han de seguir les instruccions de jutges en les investigacions... No 

em va el cronòmetre. En comptes de dir tot això... Posi’l a quatre que... (Rialles.) 

Perdonin, és que no..., s’està posant. No, és que no està posat el... En comptes 

d’afirmar tot això –ho repeteixo–, en comptes d’afirmar que la..., i posar en dubte que 

nosaltres creiem que els Mossos han de seguir les instruccions de jutges quan fan 

de policia judicial –que ho comparteixo–, en comptes d’afirmar que nosaltres fem 

intromissió en les accions de l’operativa i en les investigacions, posi-me’n un 

exemple –un. No un que afirma un senyor en un judici en el qual es defensa –els 

seus drets. No, no, un –un– exemple en què algun directiu de la conselleria, algun 

responsable polític de la conselleria hagi entrat en qüestions operatives, perquè 

aquestes afirmacions genèriques jo les comparteixo. I, com que les comparteixo, 

doncs sí, no s’ha d’entrar a l’operativa. Però tampoc –i ho torno a repetir– acceptaré 

intromissions policials en les decisions polítiques. I, per tant, ho reitero: les decisions 

sobre la feminització, les legislacions sobre la proximitat, sobre el creixement, sobre 

les prioritats, sobre tot això són decisions polítiques i, finalment, respecte de la llei. 

Saben –perquè ho vaig dir el dia de la..., que vam presentar el programa en 

comissió– que volíem tirar endavant la llei del sistema policial. És una llei de país, 

que afecta els grups parlamentaris que estem aquí, però molt més que a nosaltres 

mateixos. Afecta el món local, afecta alcaldes i regidors. I, per tant, aquí ha d’existir 

un gran consens. 

Jo només vull reiterar: tenim un cos de la policia de la Generalitat magnífic, que 

s’entén fantàsticament amb els altres cossos de seguretat, particularment policies 
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locals, que està creixent en competències, que és cada dia més policia integral, que 

és més policia marítima, que és més policia d’investigació, que és més policia 

d’informació, que té més competències en diferents ordres i que, per tant, és més 

policia de Catalunya que mai. 

Seguirem treballant en aquesta direcció –creiem que és el camí–, i seguirem 

defensant que, per sobre de tot, la seguretat pública d’aquest país, com a servei 

públic que defensa drets i llibertats i particularment dels més vulnerables, és una 

política pública que requereix la direcció política i alhora requereix el respecte dels 

responsables polítics perquè les tasques operatives i de policia judicial funcionin amb 

l’autonomia que mereixen. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, conseller. 


