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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

4 d'octubre del 2017

Iniciativa presentada per
El/La portaveu :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Margarita PROHENS I RIGO
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Atès els greus esdeveniments que han succeït a Catalunya
recentment es fa necessari un pronunciament urgent de la Cambra en relació a aquest assumpte.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret.

Contingut de la iniciativa :
Des del passat dia 20 de setembre, data en la qual es va ordenar per part del Jutjat d'Instrucció nº
13 de Barcelona la pràctica de diligències d'entrada i registre en diferents conselleries i
organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i fins al diumenge 1 d'octubre, dia en què es
va tractar de celebrar el referèndum il·legal prohibit pel Tribunal Constitucional , les Forces i
Cossos de Seguretat de l'Estat han estat objecte d'un assetjament constant amb la finalitat
d'impedir als seus agents el legítim exercici de les seves funcions.
Tota la societat espanyola ha estat testimoni a través dels mitjans de comunicació de l'enorme
clima d'hostilitat i dels nombrosos atacs que han sofert els membres de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil pel simple fet de realitzar la seva labor i defensar l'Estat de Dret. Durant aquests
dies, tots els ciutadans han pogut veure com alguns manifestants els han insultat i fins i tot
agredit, com han destrossat els seus vehicles, com els han envoltat durant hores per bloquejar les
seves sortides, com han informat a través de mitjans de comunicació de la Generalitat dels seus
moviments dins del territori de la Comunitat Autònoma catalana amb la finalitat de delatar-los i
assenyalar-los... Fets que han motivat que la Fiscalia de l'Audiència Nacional presentés una
denúncia per sedició en considerar que serien constitutius d'aquest i altres delictes.
Ha de recordar-se que, en el context descrit, el Govern de la Nació s'ha vist obligat a adoptar
mesures a fi de garantir el compliment de la Llei en la Comunitat Autònoma de Catalunya sobre la
base de les instruccions de la Fiscalia per impedir la celebració del referèndum il·legal i d'acord
també amb el que preveu l'article 38.2 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat que
contempla la intervenció de Policia i Guàrdia Civil en el manteniment de l'ordre públic.
Les explosions de violència a les quals ens hem referit tenen a veure amb els anomenats delictes
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d'odi i són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. No té cabuda, per tant, cap tipus
d’actitud violenta o coacció amb la finalitat de defensar un posicionament polític o ideològic. La
violència és simplement violència, sense que càpiga justificació alguna atenent a la finalitat
pretesa pels seus autors o impulsors, per la qual cosa tots els ciutadans, i especialment els
representants públics, han d'estar units en la condemna de tota violència, sense disculpar o
minimitzar en cap cas fets que puguin atemptar contra la llibertat i la integritat de les persones.
És deure i obligació de tots els partits democràtics rebutjar i condemnar rotunda i sistemàticament
qualsevol comportament de naturalesa violenta - independentment de la ideologia en què
s'emparin- així com qualsevol acció justificativa dels mateixos, i mostrar el seu suport a les Forces
i Cossos de Seguretat de l'Estat en la seva labor de defensa i protecció dels drets i llibertats de
tots els ciutadans. És injust i intolerable que se'ls tracti com a enemics quan els guàrdies civils i
els policies nacionals són servidors públics que compleixen amb la responsabilitat de garantir la
llibertat de tots i el lliure exercici dels nostres drets.
Els homes i dones que integren aquests Cossos estan compromesos amb la seguretat d'Espanya
i dels espanyols, i dediquen les seves vides a salvaguardar la convivència, la seguretat i la
tranquil·litat dels seus conciutadans, mereixent per això l'afecte, l'admiració i el respecte del
conjunt de la societat espanyola. És per aquesta i per moltes altres raons per les quals la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil són les dues institucions públiques que més confiança generen segons
figura en el baròmetre del CIS de l'any 2015, gràcies al seu servei diari estem aconseguint que
Espanya sigui en l'actualitat un dels països més segurs del món.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI :
El Parlament de les Illes Balears manifesta:
1.- El seu suport total i incondicional a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil en la seva labor de
defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des de la legalitat
constitucional, de la sobirania nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la convivència entre els
espanyols.
2.- La seva condemna a l'assetjament sistemàtic al que els seus membres estan sent sotmesos
mitjançant actes violents, independentment de la ideologia en què s'emparin, així com qualsevol
tipus d'acció o declaració que justifiqui, empari o menysvalori aquests actes, rebutjant en
conseqüència tota conducta antidemocràtica que atempti contra la convivència en pau i llibertat i
que tracti de soscavar els fonaments de la nostra democràcia.
A més, el Parlament de les Illes Balears insta al conjunt de les Institucions espanyoles a:
3.- Utilitzar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i oportunitat, tots els
mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l'interès general d'Espanya, li
atribueixen la Constitució i les Lleis.
4.- Actuar, amb les eines de l'Estat de Dret, contra les iniciatives que pretenguin, des de la
il·legalitat i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, conculcar el nostre marc
constitucional i la unitat d'Espanya.

Margarita PROHENS I RIGO
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