
MOCIO PER DECLARAR 'PERSONA NON GRATA' A LA CIUTAT DE

VIC L'AGENT DELS MOSSOS D’ESQUADRA PRESUMPTAMENT

IMPLICAT EN UN HOMICIDI 

'La policia no està per damunt de la Llei, i per tant ha d'adequar la seva conducta a

l'ordenament jurídic, amb subjecció als principis de jerarquia i subordinació dins el 

Cos. És també un col·laborador indispensable de l'Administració de justícia, la qual 

ha d'auxiliar, en el sentit més ampli, dins les seves possibilitats. Per altra part, el 

respecte que la policia deu a la societat, a què pertany i d'on prové el seu mandat, 

l'obliga a utilitzar els recursos coactius solament en situacions extremes i amb una 

aplicació escrupolosa dels principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència.

D'aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la policia ha d'observar 

les prescripcions de la Llei d'una manera estricta. Per altra banda, els membres del 

Cos de Mossos d'Esquadra s'han de comportar amb una professionalitat exquisida, 

amb les limitacions i els sacrificis que calguin en bé del servei que presten.

El Cos de Mossos d'Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i 

divisa principal la protecció, d'acord amb l'ordenament jurídic, de la llibertat i la 

seguretat de la ciutadania. És per això que les seves funcions comprenen des de la 

protecció de persones i béns fins al manteniment de l'ordre públic.' Paràgraf extret 

del preàmbul de la llei 10/1994 d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat – 

Mossos d'Esquadra.

Darrerament estem veient tot un seguit d'actuacions del cos d'agents dels Mossos 

d'Esquadra que posen en entredit aquesta declaració d'intencions. Una i altre 

vegada, polèmiques actuacions amb greus conseqüències son denunciades pels 

mitjans de comunicació, i de les que no ens assabentem perquè no surten a la 

premsa generalista, però que si féssim una ullada a mitjans de comunicació locals i 

comarcals quedaríem astorats dels cops que son denunciades actuacions abusives i 

arbitràries.

No és un problema focalitzat en uns pocs agents, és tristament freqüent que agents

d'aquest cos abusin de la confiança de la població, fent un ús  desmesurat de la 

força, de la manca de diàleg i de la impunitat. Podríem anomenar molts casos i 

segur que ens en deixaríem molts d'altres. 



Actuacions arbitràries el dia de la Diada contra l'esquerra independentista, 

persecució d'immigrants pels carrers de Barcelona i altres poblacions, seguiments 

il·legals a membres de moviments socials, agressions a detinguts en dependències 

policials,...

Tampoc ens podem oblidar d'Ester Quintana, que va perdre un ull a causa d'una 

pilota de goma a la vaga general del 14 de novembre passat, i malgrat totes les 

proves i testimonis, el cos de policia amb el conseller d'interior Ramon Espadaler al 

capdavant han intentat una i altra vegada amagar la realitat inventant informes i 

proves, mentint a les declaracions judicials, amagant testimonis i valent-se de la 

impunitat que els atorga la llei, allargant el cas fins que la societat l'oblidi i ells es 

puguin sortir amb la seva. Per ara els està sortint malament la jugada, doncs l'Ester

no defalleix i arribarà fins on faci falta per desemmascarar als culpables. Però el 

més preocupant del cas és la vehemència amb que el conseller d'Interior i el cap 

dels mossos d'esquadra actuen, permeten que agents que estan sent investigats 

per la judicatura per vulneració de drets fonamentals continuïn en actiu, fent la 

mateixa feina.

Aquesta setmana passada ha tornat a passar. Un  avís de baralla a la Policia Local al

carrer Aurora del Raval de Barcelona va acabar amb una intervenció del cos dels 

Mossos d'Esquadra i un ciutadà mort, presumptament a mans d'agents d'aquest 

cos. Les imatges captades pels veïns testimonis dels fets i les seves declaracions, 

dient que el detingut va ser reduït i una vegada al terra va rebre diversos cops de 

puny al cap que li van provocar les lesions que el van portar a la mort. Les imatges 

les hem vist tots són públiques i son esgarrifoses. La violència policial es innegable, 

vuit agents per reduir una persona son més que suficients, però és que a sobre 

l'agredeixen. No hi ha cap excusa, l'home estava a terra immobilitzat, no es podia 

defensar.

La mort de Juan Andrés Benítez ha estat absurda, totes les morts violentes ho són, 

però també injustificable. I més venint d'un cos policial que vol ser modèlic. Un cos 

policial que diu que treballa i es vanta de proximitat, però que espanta als 

ciutadans només veure'l. El problema ve de lluny, i des de molt amunt. Si els seus 

superiors els protegeixen i defensen, els acullen i els amaguen, ells es senten per 

sobre del bé i del mal. El conseller Ramon Espadaler és el primer culpable com a 

primer responsable del cos, i enlloc de demanar responsabilitats i castigar als 

culpables, actua com si no passés res, defensant els seus homes sense atendre a 

raons i obviant la realitat. El Conseller d’Interior, Sr. Espadaler, ha insistit públicament



en defensar l’actuació dels agents negant irregularitats i negant fets evidents. 

Posteriorment, l’aparició de nous vídeos dels fets el torna a posar en evidència. Per què 

aquesta insistència en garantir la impunitat dels agents? Per què oblida que la seva 

obligació principal és garantir la seguretat de la ciutadania, si cal, en detriment de 

l’interès particular dels agents que s’hagin extralimitat?

Ara, com si no hagués passat res, els agents implicats en el cas, segons 

declaracions del Conseller i del Cap dels Mossos, continuaran patrullant pels carrers 

del Raval. 

Un d'ells ha estat destinat a Vic, segons informacions de premsa, on s'incorporarà a

la Unitat de Seguretat Ciutadana de la nostra ciutat. És a dir, tindrem un mosso 

investigat per haver participat com a presumpte autor en un homicidi  patrullant 

pels nostres carrers amb la seva arma reglamentària. Això no ens inspira cap tipus 

de seguretat ni tranquil·litat, ans al contrari. Genera inquietud, por i inseguretat 

ciutadana. Qui ens diu que demà no acabarem nosaltres detinguts i després 

agredits?

És necessari, per tal de mantenir la confiança de la població en el cos dels Mossos 

d'Esquadra, que els agents que es vegin implicats en accions violentes i possibles 

delictes siguin apartats temporalment del cos, se'ls retiri l'arma reglamentària i 

durant les investigacions estiguin suspesos de sou i de feina. I si els fets 

comprovats causen una greu alarma social, com és aquest cas, siguin expulsats del 

cos.

Per això, el Ple de l'Ajuntament de Vic, reunit en sessió plenària, el dia 4 de 

novembre de 2013, ACORDA.

PRIMER. Mostrar el seu condol i la seva solidaritat amb els amics i familiars de 

Juan Andrés Benítez.

SEGON. Mostrar la repulsa més enèrgica pels fets ocorreguts el passat 5 d'octubre 

al carrer Aurora de Barcelona.

TERCER. Declarar 'persona non grata' a la ciutat de Vic el mosso d'esquadra 

implicat en la detenció i posterior mort de Juan Andrés Benítez, que aquest dilluns 

ha començat les seves tasques a la comissaria dels Mossos a Vic.



QUART. Demanar que es garanteixi públicament que en cap cas aquest agent no 

patrullarà pels carrers de Vic, ni en cap altra destinació, i que no podrà fer ús de la 

seva arma reglamentària.

CINQUÉ. Demanar al conseller d'interior Ramon Espadaler que suspengui de feina i

sou a tots els mossos implicats en el luctuós succés i la seva expulsió immediata en

cas de que siguin imputats pel jutge que investiga el cas.

SISÉ. Fer arribar aquests acords a la Conselleria d'Interior de la Generalitat de 

Catalunya i al Ministerio del Interior, així com a tots els Organismes que es cregui 

convenients en el termini màxim d'una setmana.

Vic, 4 de novembre del 2013

Nil puigivila Ylla-català

Regidor Portaveu del Grup Municipal de la CUP


