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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA GESTIÓ DEL 

DEPARTAMENT D’INTERIOR (tram. 302-00213/13) * 

 

El Parlament de Catalunya: El Parlament de Catalunya: 

1. Constata: 

a. Que els canvis promoguts pel Conseller d’Interior al capdavant del Cos de 

Mossos d’Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les 

comissaries superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg 

període d’inestabilitat en la direcció del Cos policial. 

Aprovat:  60 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit), 42 vots en contra (ERC i CUP) i 30 abstencions (JxCat) 

 

b. Que part d’aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a 

decisions arbitràries i unilaterals, suposant una greu intromissió en 

l’organització policial, que ultrapassa la potestat del titular del 

Departament d’Interior de nomenar el cap del Cos i, si s’escau, de 

concertar amb aquest els membres de la Prefectura. 

c. Que l’orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla 

General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 

d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i no 

pas a través dels nomenaments o cessaments dels responsables de la 

prefectura, les regions policials, les Divisions i les comissaries superiors 

del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Rebutjats: 52 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs, PPC i diputat no 

adscrit), 72 vots en contra (ERC, JxCat i CUP) i 8 abstencions (ECP)   

 

d. Que el Departament d’Interior no ha elaborat el Pla General de Seguretat 

de Catalunya per tal d’elevar-lo al Govern per a la seva aprovació i 

posterior presentació al Parlament, essent el darrer Pla aprovat el 

corresponent al període 2016-2019. 

Aprovat:  88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC), 42 vots 

en contra (ERC i CUP) i 1 abstenció (Diputat no adscrit) 
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e. Que el Departament d’Interior ha trigat més d’un any a donar el vistiplau 

al conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la 

Guàrdia Urbana de Barcelona proposat per l’Ajuntament de Barcelona per 

tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies en 

matèria de Violència de Gènere i Violència Domèstica, essent les víctimes 

de violència de gènere i domèstica les principals perjudicades per 

aquesta demora. 

Rebutjat: 50 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs, PPC i diputat no adscrit), 

72 vots en contra (ERC, JxCat i CUP) i 10 abstencions (Vox)   

 

f. Que el Departament d’Interior ha omès durant més de set mesos la 

Resolució del Ministeri de l’Interior que autoritza l’accés per part de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema Automático 

de Identificación Dactilar (SAID). 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA 

Aprovat:  88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC), 42 vots 

en contra (ERC i CUP) i 1 abstenció (Diputat no adscrit) 

 

g. Que l’accés al SAID facilita notablement la tasca d’identificació d’aquelles 

persones que, per raons policials o administratives, han de sotmetre’s a 

aquest tràmit, reduint notablement el temps de la seva retenció per part 

de la policia i evitant el seu trasllat a la comissaria. 

Rebutjat: 60 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 72 vots en contra (ERC, JxCat i CUP)  

 

h. Que el Departament d’Interior no ha arbitrat cap mecanisme que permeti 

el cobrament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus 

autors d’infraccions a les carreteres catalanes, a l’espera de la resolució 

d’un contenciós entre les empreses que optaven a l’adjudicació d’aquest 

servei, deixant així de recaptar més de 5 milions d’euros el present 

exercici pressupostari.  

i. Que el Departament d’Interior no ha desplegat la Direcció General de 

Coordinació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, 

al no dotar-la pressupostàriament i no designar director o directora de la 

mateixa, el que constata la manca d'un projecte per a les policies locals 

de Catalunya. 

S’ACCEPTA ESMENA 4 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA 

Aprovats:  88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC), 42 

vots en contra (ERC i CUP) i 1 abstenció (Diputat no adscrit) 
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2. En base a la constatació dels punts anteriors, el Parlament de Catalunya 

reprova l’actuació del Conseller d’Interior.  

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a. Abstenir-se de fer més intromissions en l’organigrama del Cos de Mossos 

d’Esquadra, a fi d’evitar perllongar la incertesa generada. 

Aprovats: 52 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 42 

vots en contra (ERC i CUP) i 38 abstencions (JxCat i ECP)  

 

b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de 

Catalunya 2023-2025 en el termini màxim de trenta dies. 

S’ACCEPTA ESMENA 1 DEL GP DE CIUTADANS 

Aprovat:  88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC), 42 vots 

en contra (ERC i CUP) i 1 abstenció (Diputat no adscrit) 

 

c. Signar sense més dilacions el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per 

tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les 

víctimes de Violència de Gènere i Violència Domèstica. 

Aprovat:  79 vots  a favor (PSC-Units, JxCat, ECP, Cs i PPC), 42 vots en 

contra (ERC i CUP) i 11 abstencions (Vox i diputat no adscrit) 

 

d. Agilitzar els tràmits per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui 

accedir a la base de dades del Sistema Automático de Identificación 

Dactilar (SAID). 

Rebutjat: 60 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 72 vots en contra (ERC, JxCat i CUP)  

 

e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar les sancions per 

excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, evitant la 

prescripció de les mateixes. 

Aprovat:  88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC), 42 vots 

en contra (ERC i CUP) i 1 abstenció (Diputat no adscrit) 

 

f. Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de 

Coordinació de les Policies Locals prevista en l’organigrama vigent del 

Departament d’Interior i que es presenti en seu parlamentària el projecte 

d'Interior per part del Conseller per a les policies locals de Catalunya. 
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S’ACCEPTA ESMENA 5 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA 

Aprovat: 83 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, ECP i PPC), 43 vots en 

contra (ERC, CUP i diputat no adscrit) i 6 abstencions (Cs) 

 

 

 

 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, en 

aplicació de l’acord de Mesa del 5 de juliol.  
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