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A LA MESA DEL PARLAMENT
D'acord amb el que estableix l'article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01689/12, 314-01690/12, 314-01691/12,
314-01692/12, 314-01693/12 i 314-01694/12, us informo del següent;
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per
consegüent, a informacions estretament relacionades, s'ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l'elaboració, proporcionar una major cohesió
a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El nombre d'agents del cos de Mossos d'Esquadra (CME) als quals se'ls ha incoat alguna dili
gència per part de qualsevol tribunal en relació amb les actuacions del cos el dia 1 d'octubre de
2017 és de 143 agents.
El nombre d'agents que estan investigats per part de qualsevol tribunal en relació amb les ac
tuacions del CME en els esdeveniments del dia 1 d'octubre de 2017 és de 72 agents.
S'especifica, en document annex, les dades de les corresponents categories professionals,
regions policials i unitats a les quals pertanyen.
El nombre d'agents investigats per un suposat il·lícit penal per parí de qualsevol tribunal en
relació amb les actuacions del CME en els esdeveniments de l'I d'octubre de 2017 és de 72
agents.
No es té constància que s'hagi imputat a cap agent del CME algun tipus de responsabilitat civil
en relació amb les actuacions del cos en els esdeveniments ocorreguts el dia 1 d'octubre de
2017.
Finalment, el nombre de requeriments judicials rebuts a la Direcció General de la Policia i eme
sos per diferents òrgans judicials en relació amb les actuacions del CME en els esdeveniments
'1 d'octubre de 2017 és de 82.
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Annex a la resposta 314-01689/12 a 314-01694/12

Major

1

Comissari/ària
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Intendent/a
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Sergent/a

9

Caporal/a

5

Mosso/a

37
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Prefectura de la Policia

PREP

Comissaria Superior de Coordinació Central

CSUCOC

3
1

Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat

CGTE
DTSE (1)
ATCOOR

1

Divisió d'Afers interns

DAI

2

Regió Policial Central

ABP Bages
ABP Baix Penedès

Regió Policial Camp de Tarragona

CD Salou

3
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1

34
2

ABP Tarragonès

5

Regió Policial Girona

ABP Gironès

1

Regió Policial Terres de l'Ebre

ARRO RPTE

1

RPMN

2

SRC RPMN

4

ABP Terrassa
ACSO (4)

5
2

APEN

4

Regió Policial Metropolitana Nord

Comissaria General de Recursos Operatius

72
' ' DTSE: Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
'^'ATCOOR: Àrea Tècnica de Coordinació i Suport
SRC: Sala Regional de Comandament
ACSO: Àrea Central de Suport Operatiu
APEN: Àrea Penitenciaria

