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montaña entre Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols. Y realmente es así. Una vez 
diagnosticado el problema, el paciente es trasladado al Hospital de Blanes, el centro 
sanitario de urgencias más cercano, a más de 30 minutos, a 26 kilómetros por una 
carretera de curvas. Y si la paciente está embarazada, es trasladada al Hospital Co-
marcal de Sant Jaume de Calella, a 38 kilómetros de Tossa.

Debido a los recortes del Gobierno de la Generalitat también se eliminó el único 
pediatra del municipio. Actualmente los padres y madres tienen que desplazarse a 
Blanes o Calella, según las necesidades del paciente (26 ó 38 kilómetros, respecti-
vamente).

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

Propuesta de resolución
1. Garantizar la atención continuada en Tossa de Mar, mediante la apertura del 

Centro de Atención Primaria (CAP) del municipio las 24 horas del día, los 365 días 
del año.

2. Garantizar el servicio de pediatría los 365 días del año en el CAP de Tossa 
de Mar.

3. Dotar del personal y presupuesto necesarios para cubrir las necesidades de los 
ciudadanos de Tossa de Mar.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs
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A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part del 
Govern de la Generalitat.

Exposició de motius
Segons les informacions aparegudes a la premsa, el Cos de Mossos d’Esquadra 

va destinar efectius a fer seguiments, intercepció de comunicacions (orals, telefò-
niques i informàtiques) i escoltes, de manera sistemàtica i prolongada, a polítics i 
periodistes no afins amb el procés amb intenció de conèixer les seves relacions i mo-
viments. Existeixen també indicis que organismes públics com el Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el CESICAT haurien adquirit 
i facilitat la tecnologia necessària per dur-los a terme.

El passat 26 d’octubre diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra van ser in-
terceptades per funcionaris del Cos Nacional de Policia quan es dirigien a destruir 
documentació compromesa a una incineradora. De l’anàlisi d’aquesta documenta-
ció realitzada a posteriori per part del Cos Nacional de Policia i els òrgans judicials 
competents, es dedueix que conté informacions concretes i detallades d’aquestes 
activitats.
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La gravetat d’aquests fets, pels quals ja s’han interposat querelles judicials, i del 
constant degoteig d’informacions sobre aquestes pràctiques i el contingut de les cai-
xes de documentació interceptades fa necessària la creació d’una comissió d’inves-
tigació, que permeti escatir l’abast i les conseqüències d’aquests fets.

Per això, els grups parlamentaris sotasignats insten la creació d’una comissió 
d’investigació que hauria de dedicar els seus treballs a esclarir els fets esmentats an-
teriorment i a depurar les responsabilitats de tot tipus a què hagin pogut donar lloc.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
a) Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge polític i les activitats de 

seguiment d’algunes unitats del Cos de Mossos d’Esquadra a determinats dirigents 
polítics, sindicals i socials, a periodistes i a altres cossos de seguretat i informació 
de l’Estat.

b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast tot allò relacionat amb 
aquests fets, a través de l’anàlisi i investigació de: 

a. Les activitats de les unitats d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, el 
CTTI i el CESICAT.

b. Les informacions aparegudes a la premsa.
c. Les informacions que se sol·liciten als òrgans administratius i polítics compe-

tents.
d. Els testimonis dels compareixents que s’hi recullin, entre els quals han de fi-

gurar els responsables polítics que van donar aquestes ordres.

c) Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a. Determinar els casos concrets en què polítics, sindicalistes, periodistes i altres 

cossos de seguretat i informació de l’Estat van ser sotmesos a espionatge polític i a 
seguiment de les seves activitats.

b. Establir la identitat de les persones responsables de la comissió d’aquests fets 
i analitzar les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

c. Esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’obtenció d’informació rellevant i 
de la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i administra-
tius que suposadament van idear i ordenar la realització d’aquests seguiments, com 
d’aquelles persones que hagin tingut coneixement d’aquests fets.

d. Analitzar l’actuació del Departament d’Interior, Cos de Mossos d’Esquadra, 
Departament de la Presidència, CTTI, CESICAT i qualssevol altres organismes pú-
blics implicats per valorar si el seu funcionament ha estat correcte i si s’han posat en 
marxa els mecanismes interns de detecció de comportaments contraris a les seves 
normatives sectorials i de funcionament intern aplicables i, en cas de concloure que 
aquests no van funcionar adientment, valorar en conseqüència quines reformes cal 
aplicar per evitar que puguin tornar a succeir fets similars en el futur.

e. Descripció i documentació de l’organigrama, nivells de decisió i activitats de 
les unitats i àrees que composen la Comissaria General d’Informació.

f. Descripció i documentació de les relacions entre les unitats i àrees de la Co-
missaria General d’Informació, d’una banda, i el CTTI i el CESICAT, de l’altra.

g. Anàlisi de la documentació relativa a aquests presumptes fets que conforma-
va la documentació de les caixes interceptades a la porta de la incineradora de Sant 
Adrià de Besòs.

h. Descripció i documentació de les tasques d’informació i seguiments dirigides 
presumiblement a dirigents polítics i socials.

i. Contractes externs a empreses de seguretat o mecanismes externs d’informació.
j. Investigació de possibles col·laboracions amb el CTTI i el CESICAT per pro-

cedir als presumptes seguiments i escoltes il·legals.
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k. Investigació de possibles llistats o fitxers de caràcter personal existents en po-
der del Cos de Mossos d’Esquadra i concretament de la Comissaria General d’In-
formació, que s’hagin pogut elaborar fruit dels presumptes seguiments i escoltes 
il·legals.

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

e) En compliment d’allò que disposa l’article 67.1 in fine del Reglament del Par-
lament, els continguts bàsics del pla de treball hauran d’incloure necessàriament la 
compareixença de les autoritats següents, les quals podran ser complementades amb 
l’assessorament tècnic a què fa esment l’apartat anterior: 

a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissa-

ria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en 

l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 29 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisen-

da Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, representant 
SP PPC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.04.2018 al 23.04.2018).
Finiment del termini: 24.04.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.04.2018.


