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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ de CatECP SOBRE LES ACTUACIONS DE LA 
POLICIA (Tram. 302-00154/12)

El Parlament de Catalunya:

1) Reprova la gestió del Conseller d'Interior al capdavant del Cos dels Mossos d'Esquadra.

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP, CUP, 1 diputat d'ERC i 1 diputat del PSC-Units), 73 en 
contra (JxCat, ERC i PSC-Units) i 42 abstencions (Cs, PPC i 2 diputats d'ERC)

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

2) Exigir al Govern de l'Estat que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en cas d'actuació a 
Catalunya sota la coordinació de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, adaptin les seves 
tècniques i/o protocols per garantir l'ordre públic als mateixos que utilitza la policia catalana, basats en  
les conclusions aprovades en el Parlament de Catalunya i, en conseqüència, no utilitzin les bales de 
goma.

TRANSACCIONAT AMB ESMENA 1 DE JXCAT

Aprovat: 67 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 40 en contra (Cs i PPC) i 19 abstencions (PSC-
Units i CUP)

3) No utilitzar, en cap cas, la tècnica policial de dispersió coneguda com a "carrusel", consistent en 
dirigir-se contra les persones amb els vehicles policials a tota velocitat.

Rebutjat: 40 vots a favor (ERC, CatECP, CUP i 1 diputat de JxCat) i 86 en contra (Cs, JxCat, 
PSC-Units i PPC)

4) Garantir que els i les periodistes degudament identificades puguin fer la seva feina de forma segura, 
prenent mesures consensuades amb el Col·legi de Periodistes per garantir el dret a la informació dels 
mitjans de comunicació. ACCEPTADA ESMENA 4 DE JXCAT

Aprovat: per unanimitat (127 vots a favor)

5) En relació amb els projectils viscoelàstics de precisió (FOAM):

a. Fer pública la instrucció que regula l'ús de projectils viscoelàstics de precisió (FOAM) per part del 
Cos dels Mossos d'Esquadra.

Aprovat: 96 vots a favor (Cs, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 31 en contra (JxCat)
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b. Retirar, en el termini de 6 mesos, els projectils viscoelàstics de precisió (FOAM) del material d'ordre 
públic utilitzat pel Cos dels Mossos d'Esquadra.

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP, CUP i 1 diputat d'ERC) i 116 en contra (Cs, JxCat, ERC, 
PSC-Units i PPC)

6) En relació amb el dispositiu d'ordre públic desplegat a Catalunya amb posterioritat a la sentència del  
procés (sentència 459/2019 del Tribunal Suprem), investigar i depurar responsabilitats en tots i 
cadascun dels incidents en els quals hi hagi algun indici d'ús antireglamentari dels materials i tècniques  
antidisturbis o s'hagi pogut fer un ús indegut o desproporcionat de la força.

Aprovat: 87 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 36 en contra (Cs) i 4 
abstencions (PPC)

7) Investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de connivència d'algun agent concret de 
Cos de Mossos d'Esquadra amb:

a. Empreses que ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial.

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 en contra (PPC)

b. Grups feixistes organitzats, i més concretament els que el passat 17 d'octubre es van concentrar a la 
Plaça Artós de Barcelona.

ACCEPTADA ESMENA 3 DE PSC

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 en contra (PPC)

8) Vetllar per una fàcil identificació, per part de la ciutadania, de tots els agents policials que  
desenvolupen funcions d'ordre públic a través del seu número operatiu policial (NOP), garantint així el 
compliment de la norma per la qual cal que aquest sigui sempre visible:

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 abstencions (PPC)

a. Revisar la normativa d'identificació dels agents policials amb funcions d'ordre públic, en el termini  
de 6 mesos, perquè sigui obligatòria a tots els agents policials que desenvolupin aquestes funcions i 
establir una nova tipologia d'identificació que sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des 
d'una distància de seguretat i amb un codi curt, fàcil de recordar.

Aprovat: 87 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 abstencions (Cs i PPC)
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b. Fins que no s'aprovi una nova regulació, la Direcció General de Policia ha de garantir que totes les 
unitats del Cos dels Mossos d'Esquadra que desenvolupin funcions d'ordre públic compleixin amb la 
Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el número operatiu policial (NOP) a la part posterior superior 
de l'uniforme, independentment d'altres peces de protecció.

TRANSACCIONAT AMB ESMENA 7 DE JXCAT

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 abstencions (PPC)

9) Revisar els protocols d'actuació del Cos dels Mossos d'esquadra en els episodis de desallotjament, 
en col·laboració amb les organitzacions socials i serveis socials municipals corresponents en matèria 
d'habitatge i coordinadament amb els òrgans judicials i administració competent en matèria de 
protecció de menors.

TRANSACCIONAT AMB ESMENA 4 DE PSC

Aprovat: 86 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 abstencions (Cs i PPC)

Entre d'altres, la nova instrucció que reguli aquests protocols haurà de:

a. Evitar l'ús de la força per part del Cos dels Mossos d'Esquadra en desallotjaments on hi hagi 
presència de menors o d'altres persones vulnerables.

Rebutjat: 39 vots a favor (ERC, CatECP i CUP), 48 en contra (JxCat i PSC-Units) i 40 
abstencions (Cs i PPC)

b. Evitar les càrregues policials vers les manifestacions pacífiques que es puguin produir amb la 
finalitat d'aturar un desallotjament.

Rebutjat: 40 vots a favor (ERC, CatECP, CUP 1 diputat de JxCat),
51 en contra (JxCat, PSC-Units i PPC) i 36 abstencions (Cs)

c. En episodis de desallotjament extrajudicial, garantir la seguretat de les persones residents en els  
habitatges i impedir l'actuació il·legal de les empreses o grups executors dels esmentats 
desallotjaments.

TRANSACCIONAT AMB ESMENA 8 DE JXCAT

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 abstencions (PPC)

SPC      CAT SME

http://www.spc-me.cat/
https://www.sme-mossos.cat/
http://elsindi.cat/
http://www.spc-me.cat/
https://www.sme-mossos.cat/
http://elsindi.cat/


www.spc-me.cat
www.  elsindi.cat  

 www.sme-mossos.cat

10) Destinar les noves places de Mossos d'Esquadra a qualsevol de les funcions previstes en la llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, menys a la funció d'ordre 
públic desenvolupada per les unitats BRIMO i ARRO.

Rebutjat: 8 vots a favor (CatECP), 117 en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 2 
abstencions (CUP).

Barcelona, 12 de novembre de 2019
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