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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 DE CatECP SOBRE ELS SERVEIS D’EMERGÈNCIES 

(Tram. 302-00113/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

1) Aplicar, de forma urgent i abans de la campanya d’incendis forestals del 

proper estiu, un pla de xoc per dotar els diferents cossos i estructures dels 

serveis d’emergències de Catalunya (Cos de Bombers, Cos dels Mossos 

d’Esquadra, Cos d’Agents Rurals, Sistema de Trucades 112 i Sistema 

d’Emergències Mèdiques) dels recursos humans, mitjans tècnics i 

infraestructures que requereixen. 

Aprovat:  68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 en 

contra (JxCat i ERC) 

2) Impulsar un Pacte Nacional del Sistema Emergències de Catalunya que 

impliqui totes les institucions, grups parlamentaris i actors afectats. Entre 

d’altres, aquest pacte de país hauria de: 

Aprovat:  96 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) 

i 36 abstencions (Cs) 

2.1) Redefinir el Sistema Català d’Emergències, analitzant el paper de tots 

i cadascun dels seus components: cossos de bombers professionals i 

voluntaris, cossos policials, sistema de trucades 112, agents rurals, 

protecció civil, agrupacions de defensa forestal, sistema 

d’emergències mèdiques, etc. 

Aprovat:  per unanimitat (132 vots a favor) 

2.2) Descartar la privatització total o parcial dels serveis d’emergències de 

Catalunya. 

Aprovat:  128 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 4 abstencions (PPC) 

2.3) Planificar estratègicament el desplegament del nou model definit en 

l’acord, tot detallant les accions que caldrà emprendre en els propers 

anys, racionalitzant els recursos públics que es destinen a cada cos i 

dotant econòmicament les inversions necessàries. 
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2.4) Dotar de efectivos a los parques de bomberos en relación con las 

necesidades de cada territorio, adaptando y revisando la actual 

distribución territorial y la carga de trabajo de los mismos.  

S’accepta l’esmena 1 del GP de Ciutadans 

2.5) Enfortir el paper proactiu dels diferents cossos, amb col·laboració amb 

els ajuntaments i la ciutadania, en les polítiques públiques de 

prevenció per tal d’aconseguir una reducció del risc. 

2.6) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones al Cos de 

Bombers de la Generalitat, incloent la revisió de les bases d’accés al 

mateix. 

3) Elaborar un Projecte de Llei d’Emergències que substitueixi tant la Llei 

5/1994, de 4 de maig, reguladora dels serveis de prevenció i extinció 

d’incendis i de salvaments, com la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 

Civil de Catalunya. 

4) Implementar les mesures previstes al Projecte Bombers 2025, dotant-lo 

dels recursos econòmics necessaris, així com totes les conclusions encara 

no implementades de la Comissió d’Investigació de l’Incendi d’Horta de 

Sant Joan. 

5) Aprovar, en el termini de dos mesos, i dotar econòmicament el Pla 

Estratègic del Cos d’Agents Rurals, tot potenciant l'operativitat del cos, 

dimensionant adequadament la plantilla i dotant-lo dels mitjans necessaris 

per desenvolupar correctament totes les seves funcions i garantint la 

màxima seguretat en les condicions en les quals el Cos d’Agents Rurals 

desenvolupen les seves activitats, incloent l’ús d’armes i dels equips de 

protecció individual adequats. 

Transacció amb l’esmena 1 dels GP de JxC i GP ERC, i l’esmena 2 del GP 

de Ciutadans 

6) Revisar el model del sistema de trucades 112, tot professionalitzant-ne la 

direcció, consensuant els protocols d’actuació per al personal d’atenció 

telefònica i per als comandaments,  estructurant adequadament les sales, 

garantint un sistema de retens de guàrdies, completant la integració dels 

cossos operatius al 112 i dignificant les condicions de treball del seu 

personal. 

 

6bis) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a integrar los 
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números 080 del Cuerpo de Bomberos Barcelona y el 092 de la Guardia 

Urbana dentro del 112, en base a lo que establece la decisión del Consejo 

91/396 CEE de 29 de Julio de 1991. 

S’accepta l’esmena 4 del GP de Ciutadans 

Aprovats: per unanimitat (132 vots a favor) 

   

6ter) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a organizar 

el servicio del 112 de manera que las empresas adjudicatarias del servicio 

respeten íntegramente los derechos de sus trabajadores. 

S’accepta l’esmena 6 del GP de Ciutadans 

Aprovat:  68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 en 

contra (JxCat i ERC) 

7) Negociar amb el govern de l’Estat el traspàs tant de les funcions de 

SEPRONA de la Guàrdia Civil com dels serveis de salvament marítim, atès 

que en ambdós casos l’Estatut de Catalunya dota de competències a la 

Generalitat de Catalunya. 

Aprovat:  75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 40 en contra 

(Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

8) Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on es clarifiqui la 

funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotjament 

extrajudicial, tot garantint la seguretat de les persones residents en els 

habitatges i impedint l’actuació de les empreses o grups executors dels 

esmentats desallotjaments. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 102 en contra (Cs, 
JxCat, ERC i PPC) 

9) Amb relació al Sistema d’Emergències Mèdiques 

9.1)  Fer les gestions necessàries amb la direcció del SEM per donar 

compliment estricte de la lletra j) de la Moció 82/XII del Parlament de 

Catalunya, sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències, incloent 

el fet que l’increment retributiu del 2’25% s’ha d’aplicar sobre tots els 

conceptes salarials, tal i com fixa el decret 3/2019 i tal i com s'ha aplicat a 

la resta d'empleats públics de la Generalitat i de tot l'Estat espanyol. 

Aprovat:  68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 

abstencions (JxCat i ERC) 
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9.2) Declarar el SEM com a Servei essencial, donat que és un servei 

necessari per al manteniment de les funcions bàsiques de salut, i com a 

fórmula per a facilitar una prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic.  

Aprovat:  per unanimitat (132 vots a favor) 

 

 


