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Sessió 18, dimecres 19 d’abril de 2017

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi 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. 356-
00318/11. Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les diligèn-
cies del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments 
de suport a la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a con-
seqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Tram. 356-00325/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre presumptes irre-
gularitats en el concurs oposició d’accés a l’escala bàsica de bombers. Tram. 356-
00331/11. Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del responsable de formació de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els con-
tinguts de les Jornades sobre Mediació Policial del 29 i el 30 de setembre de 2016. 
Tram. 356-00334/11. Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017. Tram. 356-00495/11. Carlos Sánc-
hez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent del 
Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017. Tram. 356-00496/11. 
Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les circumstàncies de 
la detenció i la posada en llibertat de la persona que presumptament va atropellar 
un mosso d’esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016. Tram. 356-00532/11. Jean 
Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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8. Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre la situació del personal laboral d’aquest servei. Tram. 356-
00600/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació la-
boral dels treballadors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahos-
pitalàries 061. Tram. 356-00601/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, davant la Comissió d’Interior perquè exposi la visió del Col·legi sobre l’aplica-
ció efectiva de les directives europees amb relació al dret de defensa dels detinguts. 
Tram. 356-00611/11. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de les relacions laborals dels 
mossos d’esquadra que ha introduït la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Tram. 356-00618/11. Carles Castillo Rosique, del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals. Tram. 250-00801/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 319, 23; esmenes: BOPC 356, 18).

13. Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallès. Tram. 
250-00805/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 319, 28; 
esmenes: BOPC 356, 19).

14. Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès. Tram. 250-
00856/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 339, 35; 
esmenes: BOPC 370, 71).

15. Proposta de resolució sobre els detinguts. Tram. 250-00869/11. Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 345, 25).

16. Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà. Tram. 250-
00872/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 345, 28; es-
menes: BOPC 383).
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Javier Rivas Es-

camilla, 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 resolu-
ció de suport al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 21 de gener de 2017 dos agents rurals van ser morts a trets a Aspa 

(Lleida), a mans d’un caçador. La impunitat amb què s’ha comés aquest crim deixa 
palesa la indefensió en la qual es troba aquest cos en l’exercici de les seves funcions.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya reitera i referma el seu suport absolut al Cos 

d’Agents Rurals de la Generalitat i el seu agraïment per la voluntat de servei i les 
tasques que els seus integrants desenvolupen abnegadament en defensa de l’interès 
general i del medi natural, massa sovint en condicions poc favorables pel que fa als 
mitjans materials disponibles.

2. El Parlament de Catalunya lamenta les desafortunades declaracions de l’Ho-
norable senyor Jordi Jané, conseller d’Interior, en relació a les competències de con-
trol de les armes de foc i li demana una rectificació formal i una disculpa explícita 
per haver-les fet poc desprès del doble homicidi d’Aspa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar 
reglamentàriament, amb caràcter urgent, la Disposició Addicional Quarta de la Llei 
17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, que preveu l’ús d’armes en l’acom-
pliment de les funcions que ho requereixin; en consonància amb el punt 3.a de la 
Moció 35/XI presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i aprovada pel Ple del 
Parlament, en la sessió del 19 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Javier Rivas Escamilla, 

diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53542 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53542)

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

1. El Parlament de Catalunya reitera i referma el seu suport absolut al Cos 
d’Agents Rurals de la Generalitat i el seu agraïment per la voluntat de servei i les 
tasques que els seus integrants desenvolupen abnegadament en defensa de l’interès 
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general i del medi natural, i per això, és urgent que es declari el CAR com a cos 
essencial de la Generalitat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir impul-
sant activament el treball ja iniciat per part del grup d’experts en matèria de segu-
retat en tasques policials perquè de manera urgent es disposi d’una avaluació que 
indiqui quines mesures de seguretat cal aplicar en les diferents funcions que ho re-
quereixin; en consonància amb el punt 3.a) de la Moció 35/XI referent al reglament 
d’ús d’armes i aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del 19 de maig de 2016.
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del 
Vallès
250-00805/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 48840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallés, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers mesos s’ha detectat un increment notable de la inseguretat al mu-

nicipi de Montornès del Vallés (Vallés Oriental). Han augmentat els robatoris a do-
micilis, comerços –fins i tot amb armes de foc–, cotxes, i l’ocupació il·legal d’habi-
tatges. Algunes urbanitzacions del municipi, com és el cas de les zones de Castell 
de Ca Mes o la de Ca Buscarons, estan essent especialment castigades pels robatoris 
a domicilis.

L’ocupació il·legal de blocs, com és el cas del situat entre els carrers Nou i Sa-
grera, per part de col·lectius que provoquen problemes de convivència i de civisme 
com ho són sorolls fins a ben entrada la nit, fogueres en la via pública, apropiació de 
forma intimidatòria de l’espai públic o brutícia. És palesa la sensació d’inseguretat 
dels ciutadans provocada per la deixadesa i l’incivisme que pateixen alguns barris.

Davant d’aquesta situació, malauradament, el govern municipal no ha cobert 
les places de policia local per arribar a la mínima ràtio recomanada per població. 
A aquesta se li sumen el tancament de l’oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos 
d’Esquadra que hi havia en aquest municipi i la falta de decisió política per afrontar 
aquests problemes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir les mesures necessàries per tal de revertir l’increment de la delinqüèn-

cia i incivisme al municipi de Montornès del Vallés, tal com reclama la ciutadania a 
través de l’enquesta de victimització que va presentar el Conseller d’Interior.

2. Reobrir l’oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra a Montornès del 
Vallés.

3. Incrementar la presència dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montornès 
del Vallés, en especial a les zones i en els horaris més castigats per la inseguretat, 
robatoris a comerços, domicilis i vehicles privats, i, també, en aquelles zones amb 
major conflictivitat en la convivència en l’espai públic.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP 

PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53541; 53580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53541)

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

1. Continuar treballant per tal de contenir els nivells de delinqüència i incivisme 
al municipi de Montornès del Vallès, i establir mesures per afrontar els repunts en 
aquelles tipologies de delictes contra el patrimoni, segons les dades estadístiques de 
la Direcció General de la Policia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió del punt 3

3. Incrementar el patrullatge dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montor-
nès del Vallès, en especial a les zones i en els horaris on es produeixen fets relacio-
nats amb més castigats per la inseguretat, robatoris a comerços, domicilis i vehicles 
privats i continuar establint mesures per fomentar la convivència pacífica en aque-
lles zones amb major conflictivitat en la convivència en l’espai públic.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53580)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir les mesures necessàries per tal de revertir l’increment de la delinqüèn-

cia i incivisme Seguir treballant de manera coordinada entre la policia local i els 
Mossos d’Esquadra al municipi de Montornès del Vallés, per tal de continuar amb 
la tendència de disminució de delictes al municipi. tal com reclama la ciutadania a 
través de l’enquesta de victimització que va presentar el Conseller d’Interior.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De supressió i addició 

Incrementar la partida econòmica de la Generalitat per tal de reforçar el servei 
de mediació local en els conflictes veïnals que pugin sortir al la presència dels Mos-
sos d’Esquadra en el municipi de Montornès del Vallés, en especial a les zones i en 
els horaris més castigats per la inseguretat., robatoris a comerços, domicilis i vehi-
cles privats, i, també, en aquelles zones amb major conflictivitat en la convivència 
en l’espai públic.
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 51018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la seguridad en Sant Cugat del Vallés, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Es manifiesta la preocupante situación de inseguridad ciudadana que está vivi-

endo el municipio de Sant Cugat del Vallés, en el que, en los últimos dos años, tal 
y como reflejan los datos de los años 2015 y 2016, se pasó de 208 a 320 allanami-
entos según la comparativa del primer semestre respecto de estos dos años; o, por 
ejemplo, que entre julio y septiembre de 2016 se han producido 154 robos más, ele-
vando el número hasta esa fecha a 474, lo que supone un 47% más entre enero y 
junio. O teniendo en cuenta el conocido dato de que Sant Cugat del Vallés está solo 
por detrás de Torrevieja en el ranking de municipios de toda España en los que se 
comete este tipo de delitos como es el robo a domicilio; lo que refleja el grave pro-
blema que existe.

A lo largo de 2016, varios establecimientos comerciales han sido objeto de dife-
rentes robos. También es conocido que en la zona de Torreblanca se suelen reventar 
y desvalijar trasteros particulares.

Además, se da la circunstancia de que en el barrio de la Floresta se dan bastantes 
casos de ocupación ilegal de viviendas.

Y, dado que, en el mismo mes de diciembre, el día 25, cinco policías resultaron 
heridos después de una pelea la noche de Navidad, en la zona de ocio nocturno de 
la «Avinguda de les Corts Catalanes». Dos de ellos incluso llegaron a estar de baja 
por las contusiones sufridas.

Sant Cugat del Vallés, por ratio, necesitaría más policía local y más efectivos 
de Mossos d’Esquadra. Y que así mismo, las características urbanas de Sant Cugat 
hacen que la planificación de la seguridad y prevención de este municipio se tenga 
que realizar atendiendo a la diversidad territorial que existe, teniendo en cuenta que 
no es lo mismo el casco urbano, que Les Planes, La Floresta, Mirasol o Valldoreix. 
Éstos son muy diferentes entre ellos, tanto en el tramado urbano como en las ne-
cesidades de seguridad.

Y a todo esto hay que sumar la propia situación política de Sant Cugat del Vallés, 
con continuos y polémicos cambios en la dirección de la policía local, ha creado una 
situación de inestabilidad entre el cuerpo de la policía local y de imagen de falta de 
firmeza del gobierno local ante la ciudadanía santcugatenca.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Acordar con el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, crear un centro de co-

ordinación para Mossos d’Esquadra y policía local, que ayude a coordinar mejor su 
trabajo y a mejorar la eficacia de sus actuaciones.



CI 18
19 d’abril de 2017

Dossier 8

2. Que las actuales instalaciones policiales que existen en el municipio de poli-
cía local, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, sirvan para potenciar la seguridad 
en las zonas y barrios en las que se encuentran; y para ello es importante el dialogo 
entre los tres cuerpos policiales para conseguir este objetivo.

3. Que, ante la falta de efectivos tanto de policía local como de Mossos d’Esqua-
dra, acordar, con el Ayuntamiento de este municipio, que los dos cuerpos de policía 
puedan compartir funciones de seguridad ciudadana con la máxima coordinación 
y eficacia.

4. Presentar a los grupos parlamentarios y municipales los planes de seguridad y 
prevención concretos que existen por cada barrio de la ciudad; y en caso de no exis-
tir, a realizarlos y desplegarlos.

5. Realizar una campaña de seguridad específica para el comercio y el tejido em-
presarial de Sant Cugat del Vallés con presencia constante de la policía por las zonas 
más comerciales, con dípticos informativos con consejos de prevención; y con un 
teléfono de contacto directo con la policía, entre otras medidas a tomar.

6. Elaborar un plan contra la ocupación ilegal de viviendas para los diferentes 
barrios de Sant Cugat del Vallés, y especialmente para La Floresta.

Palacio del Parlamento, 
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP 

PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54928 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54928)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Valorar la idoneïtat de revisar els actuals convenis de coordinació i col·labo-
ració entre la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i la Policia Local del 
Municipi a través dels òrgans conjunts de coordinació per a garantir la màxima co-
ordinació i eficàcia entre els operadors de seguretat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Impulsar, des del consistori municipal, la presentació dels plans de seguretat i 
prevenció concrets que existeixen per a cada barri de la ciutat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Continuar amb les activitats preventives i informatives en matèria de seguretat 
per al comerç i el teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès des de les oficines de 
relacions amb la comunitat (ORC) i els grups de Proximitat de la PG-ME en coor-
dinació amb la Policia Local del municipi.
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 51844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els detinguts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La detenció es configura en el dret vigent com una mesura cautelar que suposa 

la privació de llibertat temporal de la persona quan és sospitosa de la comissió d’un 
fet delictiu i per tal de ser conduïda a l’autoritat judicial, moment en què en algunes 
ocasions la detenció esdevé el pas previ a una privació de llibertat més prolongada 
en forma de presó provisional.

El Conveni Europeu dels Drets Humans en el seu article 5.2 estableix que «tota 
persona detinguda ha de ser informada en el termini més curt possible i en una llen-
gua que comprengui, de les raons de la seva detenció i de tota acusació formulada 
contra ella» i el seu article 5.4 que «tota persona privada de llibertat per arrest o 
detenció, té dret a presentar un recurs davant d’un tribunal, a fi que resolgui en un 
termini breu sobre la legalitat de la seva detenció i n’ordeni l’alliberament si la de-
tenció és il·legal.»

A Catalunya s’ha aplicat fins i tot amb el desplegament del cos de Mossos d’Es-
quadra exclusivament la mateixa legislació en relació a les causes, desenvolupament 
i circumstàncies de la institució de la detenció en aplicació de les previsions de l’ar-
ticle 520 LECrim i d’una infrautilitzada i ineficaç llei orgànica 6/1984 reguladora 
del procediment d’habeas corpus.

L’any 2012 la Unió Europea va aprovar la directiva 2012\13\UE del Parlament i 
el Consell de 22 de maig del 2012 que en matèria de drets de la persona detinguda 
en el seu article 7 garantia a tots els estats membres l’accés de la persona detingu-
da i del seu representant al contingut de l’atestat durant la detenció policial, fet que 
suposava un important augment de garanties i instituïa un dret d’accés fins aquell 
moment inexistent en dret espanyol i per tant d’aplicació a les comissaries de Ca-
talunya.

Malgrat la literalitat de la directiva i la seva la transposició en la llei orgànica 
13/2015 de 5 d’octubre anomenada de modificació de la llei d’enjudiciament crimi-
nal per a l’enfortiment de les garanties processals, i especialment d’una demanda 
unànime dels col·lectius defensors dels drets humans i de l’advocacia catalana, el cos 
de policia autonòmica Mossos d’Esquadra continua sense donar compliment a la le-
gislació europea impedint el dret d’accés als atestats.

Atès que en la pràctica forense actual els propis Jutjats de Guàrdia donen accés 
i còpia del contingut de l’atestat un cop les persones detingudes passen a disposició 
judicial, l’ajornament que realitza el cos de Mossos d’Esquadra no troba cap justifi-
cació i a més contravé la normativa explícita europea sobre la matèria.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 
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Proposta de resolució
Insta el Govern de la Generalitat a donar les instruccions corresponents perquè 

de forma immediata i en cap cas en un termini màxim dels 30 dies posteriors de 
l’aprovació d’aquesta resolució per part de totes les comissaries de Mossos d’Esqua-
dra es procedeixi a garantir l’accés a l’atestat de les persones detingudes i els seus 
representants durant la detenció i en tot cas en caràcter simultani a l’entrevista.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC
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presentades

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 51961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució Sobre 
les maniobres de l’exèrcit a Celrà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Observem amb preocupació les darreres maniobres militars a Celrà, on el pas-

sat dimecres 15 de febrer l’exèrcit va avisar els ajuntaments de Girona i Celrà que 
dilluns faria maniobres militars: una marxa a peu per camins rurals acompanyats 
de quatre vehicles tot terreny i dos busos, realitzades per una vuitantena de soldats.

Actualment les forces armades encara compten amb uns 1.500 soldats a Catalu-
nya, concentrats fonamentalment a les casernes del Bruc (Barcelona) i de Sant Cli-
ment Sescebes (Alt Empordà) i a l’acadèmia de sotsoficials de Talarn (Pallars Jussà).

Aquestes actuacions difereixen profundament del tarannà pacifista i antimilita-
rista del poble de Catalunya, i així s’ha demostrat en les protestes pacífiques de re-
buig a les maniobres militars.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les accions pertinents per 

tal de dur a terme la desmilitarització de Catalunya en pro de la cultura de la pau i 
els drets humans.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56410 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56410)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a insistir en les polítiques adreça-
des a fomentar la cultura de la pau i els drets humans, en la línia de l’acordat en la 
Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya.
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