Al Consell Plenari
Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
Dijous 4 de maig es va localitzar un vehicle en flames en una zona muntanyosa a
tocar del pantà de Foix. Al maleter del cotxe es va trobar el cadàver calcinat d'un
agent de la Guàrdia Urbana, Pedro R.G., que estava apartat del servei per
colpejar a un motorista estant de servei a la rabassada l’agost de l’ant passat.
Segons fons familiars, aquesta causa es va arxivar judicialment pel pagament de
5000€ per part de l’agent al motorista agredit que va retirar la denuncia.
Al seu torn, per la mort de Pedro R.G. van ser detinguts els també agents de la
Guàrdia Urbana Rosa P. i Alberto L.
En el cas de Rosa P., és l’agent que va denunciar fa 8 anys que un superior seu al
cos de la Guàrdia Urbana havia difós via correu electrònic, suplantant les seves
dades, una fotografia seva de contingut sexual. Aquest cas resta a l’espera de
judici després de 4 suspensions.
En el cas Alberto L. va ser investigat i jutjat per una actuació a l’estació de metro
de Passeig de Gràcia el 3 de juliol de 2011. Quatre venedors ambulants el van
denunciar a ell i al seu company de patrulla per diversos cops de porra
extensible que, segons els afectats, haurien comportat la fractura de dos dits,
una ferida oberta al cuir cabellut, edemes, contusions i hematomes a les
extremitats inferiors. L’acusació particular demanava set anys de presó per
Alberto L. La Fiscalia va rebaixar l’acusació d’Alberto L. a dos anys i sis mesos
de presó. La secció desena de l’Audiència de Barcelona el va absoldre.
El mateix agent, Alberto L., va ser sentenciat el 17 de setembre de 2013 pel jutjat
d’instrucció 25 de Barcelona per pegar de manera “gratuïta i innecessària” a un
venedor ambulant. Va haver d’abonar una multa de 300€ i una indemnització
de 600€ a la víctima que va patir l’impacte d’una desena de cops de porra
extensible el 24 d’agost de 2012.
Més recent en el temps, el 9 d’agost de 2014 un venedor ambulant, segons
indiquen fonts periodístiques, va morir a la muntanya de Montjuïc durant una
actuació policial on estaven els agents de la Guàrdia Urbana ara detinguts, Rosa
P. i Alberto L.

Segons la versió oficial la parella d’agents de la Unitat de Suport Diürn de la
Guàrdia Urbana va detectar un grup de venedors ambulants entre el restaurant
Miramar i el Parc de Bombers de Montjuïc. Es va iniciar una persecució i, el
venedor ambulant s'hauria encarat amb ells i, segons la versió proporcionada
pels policies, hauria ferit l’agent amb una arma blanca. Tot seguit el manter va
fugir i va saltar "voluntàriament" per un penya-segat de trenta metres d'alçada.
Va quedar ferit molt greu i va morir poc després d'ingressar a l'Hospital del
Mar.
Aquest cas està sent revisat pels Mossos d’esquadra arran de la detenció i
empresonament dels dos agents de la Guàrdia Urbana. Segons indiquen fonts
periodístiques Rosa P. hauria confessat aquests últims dies que Alberto L.
hauria empès al venedor ambulant a Montjuic el 2014.
Per últim, el caporal que comandava la unitat de Rosa P. i Alberto L. el dia dels
fets a Montjuic el 2014 tindria connexions amb el feixisme espanyol de
Plataforma per Catalunya.
Per tot això, presentem la següent

Pregunta
Sol·licitem conèixer si els dos agents de la Guàrdia Urbana (Rosa P. i Alberto L.)
detinguts i empresonats pel cas de l’assassinat u homicidi d’un altra agent del
mateix cos i que van participar d’una actuació on va resultar morta una persona
a Montjuic el 9 d’agost de 2014 van ser apartats de la Unitat de Suport Diürn
després d’aquest fet i, de ser el cas, durant quan de temps en van estar apartats
o desplaçats a una altra unitat, així mateix sol·licitem conèixer també totes les
denuncies i expedients que haurien tingut des de la seva entrada al cos.

Josep Garganté i Closa

A 19 de maig de 2017, Barcelona (Països Catalans)

