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Sessió 17, dimecres 15 de març de 2017

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esquadra, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre la problemàtica del règim disciplinari del 
Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 357-00189/11. Comissió d’Interior. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes 
d’agost per a detenir un homòfob de Mataró. Tram. 354-00093/11. Joan Josep Nuet i 
Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·li-
citud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les diligències del Jutjat Central 
d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Reso-
lució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resul-
tats electorals del 27 de setembre de 2015. Tram. 354-00096/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el nou pla estratègic que preveu la supressió de sis sectors de trànsit. Tram. 
354-00098/11. Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una 
xarxa de pedofília. Tram. 356-00310/11. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília. Tram. 
356-00311/11. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre. Tram. 250-00768/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 297, 38; esmenes: BOPC 331, 10).

8. Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en lli-
bertat de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre 
de 2016. Tram. 250-00771/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 297, 41; 
esmenes: BOPC 331, 10).

9. Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals i personals 
dels membres dels cossos de seguretat, especialment dels Mossos d’Esquadra i les 
policies locals. Tram. 250-00796/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 312, 18).
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els fets ocorreguts 
a la caserna de la Guàrdia Civil a Manresa, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La nit del 13 al 14 de desembre d’enguany s’han produït davant de la Caserna de 

la Guardia Civil a Manresa (Barcelona) un seguit d’incidents de caràcter incívic i 
antidemocràtic emmarcats en una campanya d’assetjament per part d’un grup nom-
brós d’individus contra els residents a la caserna, guàrdies civils i llurs familiars, 
que va provocar el tancament de seguretat de l’edifici i la intervenció d’agents dels 
Mossos d’Esquadra.

La Caserna de Manresa, que ha estat fins i tot seu d’una Comandància del cos 
de la Guardia Civil durant dècades, mai no havia patit un assetjament d’aquestes 
característiques. Al llarg d’aquest assetjament, s’han reproduït insults, amenaces i 
llançament d’objectes i de pintura contra les instal·lacions de la caserna, tanmateix 
que la crema d’imatges del Cap de l’Estat, el Rei Felip VI.

Les associacions professionals de guàrdies civils, com ara l’Associació Unificada 
de la Guardia Civil (AUGC) han condemnat els fets tot deixant constància de què 
els actes vandàlics han provocat sensació d’amenaça entre les famílies dels guàrdies 
civils, entre d’ells molts menors d’edat.

Sense entrar a valorar les possibles implicacions d’un dels grups polítics amb 
presència minoritària en aquest Parlament i que, des de l’Ajuntament de Manresa 
ha instat a fer fora de la ciutat de Manresa al cos de la Guardia Civil, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans presenta aquesta

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna els fets relacionats amb l’assetjament de 

la Caserna de la Guardia Civil a Manresa, produït la nit del 13 al 14 de desembre 
d’enguany i rebutja les expressions de violència i odi, i les coaccions i amenaces en 
contra dels membres de la Guardia Civil, que formen part dels cossos i forces de se-
guretat que garanteixen la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que garanteixi 
l’ordre públic i eviti que es repeteixin fets tan lamentables com els produïts a Man-
resa, adoptant les mesures preventives i correctives que siguin pertinents.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 50533 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50533)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 2

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar garan-
tint l’ordre públic davant fets tan lamentables com els produïts a Manresa, adoptant 
les mesures preventives i correctives que siguin pertinents.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la 
posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà 
a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Su-

carrat, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre els fets produits a Rubí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El proppassat dijous 15 de desembre es va produir a la ciutat de Rubí l’atrope-

llament d’un Mosso d’Esquadra que estava realitzant servei de paisà. A través dels 
 mitjans de comunicació s’ha tingut coneixement de que la persona presumptament 
responsable de l’atropellament de l’agent, que inicialment havia intentant donar-se 
a la fuga i va ser detingut, va ser posada en llibertat abans de passar a disposició 
judicial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya sol·licita al Departament d’Interior de la Generalitat 

que informi en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució, sobre les circumstàncies en què s’han produït l’atro-
pellament de l’agent de Mossos d’Esquadra i sobre les causes que van determinar la 
posada en llibertat del presumpte autor dels fets esmentats.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50531 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50531)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya sol·licita al Departament d’Interior de la Generalitat 
que informi en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució, sobre les circumstàncies en què s’han produït l’atro-
pellament de l’agent de Mossos d’Esquadra i sobre les causes que van determinar la 
posada en llibertat del presumpte autor dels fets esmentats.
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals 
i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
250-00796/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución por la dignifi-
cación de las condiciones laborales y personales de los cuerpos de Seguridad, espe-
cialmente Mossos d’Esquadra y Policias Locales, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El funcionamiento normal de los servicios públicos es un deber inexcusable por 

parte de los poderes públicos implicados en su prestación. El funcionamiento nor-
mal de estos servicios garantiza el desarrollo de los ciudadanos y el disfrute efectivo 
por los mismos de los más fundamentales derechos. Así, por ejemplo, una mayor 
calidad en la seguridad pública garantiza en mayor medida la libertad de todos los 
ciudadanos.

Un elevado nivel calidad de estos servicios públicos tan indispensables para la 
vida cotidiana del conjunto de la ciudadanía depende en gran medida tanto de exi-
gir un estricto cumplimiento de la legalidad y de los compromisos adquiridos para 
dar satisfacción a las personas que los prestan como de las condiciones laborales y 
personales con las que estas personas desempeñan sus funciones, deberes y respon-
sabilidades.

Por ello, es indispensable que las personas que, en exclusivo interés de todos los 
ciudadanos, prestan servicios tan esenciales como el mantenimiento de la seguridad 
pública lo hagan en unas condiciones laborales y personales que, además de legales, 
sean dignas y adecuadas para un desempeño de sus funciones que se traduzca en la 
prestación de un servicio al ciudadano de calidad.

Si lo anterior es importante y generalizable a toda persona que sea servidor pú-
blico, en el caso de los miembros de los cuerpos de seguridad, como es el caso de 
los Mossos d’Esquadra y Policías Locales, es aún más indispensable. Y es que no 
debe olvidarse nunca que, entre sus funciones y responsabilidades, se encuentran: 
(i) la protección de las personas, (ii) el mantenimiento del orden público, (iii) la pre-
vención de delitos, (iv) el auxilio y salvamento en caso de accidentes y, en general, 
(v) la seguridad ciudadana.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta no solamente las legítimas y desaten-
tididas reivindicaciones laborales, sino también el reciente clima de hostilidad y de 
animadversión, fomentado y propiciado incluso por personas con responsabilidades 
políticas públicas e institucionales, hacia las mismas, es indispensable reivindicar y 
remediar la erosión de la dignidad en las condiciones laborales y personales de las 
personas que desempeñan funciones y responsabilidades públicas en los cuerpos de 
Mossos d’Esquadra y Policías locales. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña expresa su desacuerdo con aquellas expresiones crí-

ticas realizadas o promovidas por determinadas personas que, en el ejercicio de sus 
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responsabilidades políticas públicas e institucionales y a pesar de su carácter legíti-
mo, contribuyen de manera innecesaria a fomentar y promover un clima hostil y de 
animadversión hacia las personas que como servidores públicos están integrados en 
los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías locales y no se circunscriben a denun-
ciar o criticar que la actuación de estos no se haya ajustado a lo que legalmente les 
es exigible como servidores públicos o a promover mejoras o modificaciones en la 
manera en la que se prestan servicios públicos por parte de dichos cuerpos.

El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
2. Garantizar el debido respeto a los derechos fundamentales que como servido-

res públicos y ciudadanos tienen las personas que son miembros de los cuerpos de 
Mossos d’Esquadra y Policías locales.

3. Asistir en la remediación de las posibles lesiones y daños a los derechos fun-
damentales de los servidores públicos y ciudadanos pertenecientes a los cuerpos de 
Mossos d’Esquadra y Policías locales.

4. Garantizar la igualdad y la efectividad de los derechos laborales y sindicales 
de las personas pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías loca-
les en la correspondiente y, en especial, el derecho a la negociación colectiva.

5. Garantizar la efectiva presencia y participación de los representantes sindica-
les de los servidores públicos pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra 
y Policías locales en las correspondientes Mesas de Negociación de la Función Pú-
blica.

6. Garantizar y promover que el acceso y la promoción interna a los cuerpos 
de Mossos d’Esquadra y Policías locales se rija por los principios de concurrencia, 
mérito, capacidad e igualdad de condiciones.

7. Respetar y promover el respeto a las garantías de imparcialidad, neutralidad 
y servicio exclusivo en interés público y no partidista que como servidores públicos 
tienen las personas pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías 
locales.

8. Promover el derecho a la igualdad y garantizar la efectiva participación de 
todas las personas que integran los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías Loca-
les mediante una iniciativa legislativa que permita y regule el régimen de segunda 
actividad.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 
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