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EL GOBIERNO 
DE M.RAJOY PERMET QUE AFERS INTERNS DE 

MOSSOS INVESTIGUI L’ACTUACIÓ DE GUARDIACIVIL 
I POLICIA L’1-O 

  
 
 

La Informació Reservada 110/2017, que USPAC ha sol·licitat el seu arxiu al 

Ministerio del Interior, una de les finalitats que té és legitimar davant la Magistrada 

Sra. Lamela l’actuació dels responsables de la Prefectura de Policia tot i posar en 

evident risc als agents en les seves declaracions. 

  

Però a més, es fa una investigació de l’actuació de la Guàrdia Civil i Policia Nacional 

per a “contrarestar” l’atestat que la Guàrdia Civil ha presentat al Jutjat Central 

d’Instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional. Per a fer-ho, la DAI amb el suport del 

Ministerio del Interior, utilitza indegudament i amb un clar abús de poder el 

procediment sancionador dels mossos i en concret les “Informacions Reservades” per 

obtenir aquesta informació. 

  

Així, entre les preguntes que serveixen per la defensa dels caps de la Prefectura de 

Policia, es troben les següents, que res té a veure amb la suposada finalitat de la 

IR 110/2017, “esbrinar si algun mosso ha incomplert les ordres del Major Trapero”: 

  
- Si vostè sap que està encartat en un atestat de la Guàrdia Civil. 
  
- Si va alertar als ciutadans de l’arribada d’efectius de Guàrdia Civil o Policia Nacional. 
  
- Si va veure que algun ciutadà agredís a Guàrdia Civil o Policia Nacional o quina va ser 

la seva actitud. 
  
- Si pot explicar quina va ser la actuació de Guàrdia Civil o Policia Nacional. 
  
- Si la intervenció de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional va possibilitar el tancament del 

centre electoral o va impedir la votació. 
  

- Si després de tancar el centre Guàrdia Civil o la Policia Nacional, sap si el van 
precintar. 

  
  

Tornem a demanar que el Ministerio del Interior, en la figura del seu Secretari 

General Tècnic, acabi de forma immediata amb aquesta Informació Reservada 

110/2017 que està totalment viciada, que és absolutament il·legal, i que l’únic 

que aconseguirà és perjudicar als agents del cos per tal de protegir altres 

interessos de la Prefectura de Policia, o utilitzar-los per a atacar a altres.  

  


