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  11/07/2019 

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 Cs SOBRE LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT  

(Tram. 302-00121/12)  

 

 El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  

1) Aprovar un projecte de llei, prèviament consensuat amb els grups parlamentaris, 

que fixi les condicions objectives que ha de reunir el membre de l’Escala Superior 

del Cos de Mossos d’Esquadra de la categoria de comissari, comissària o major, 

per tal de poder ser designat, pel procediment de lliure designació, per fer-se 

càrrec de la Prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra.  

Els requisits han d’incloure els mecanismes d’avaluació objectiva, com ara la 

formació específica per desenvolupar aquest càrrec, els destins de comandament 

desenvolupats i els temps mínims d’antiguitat en l’Escala Superior i en la categoria 

de Comissari. 

S’accepta l’esmena número 1 del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya 

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

2) Vetllar per l’absoluta neutralitat política per part de tots els agents de la Policia de 

la Generalitat en l’exercici de llurs funcions i, molt especialment, en tota la cadena 

de comandament del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 5 

en contra (CUP i un diputat del grup d’ERC) 

3) Instar la Divisió d'Afers Interns que iniciï d'ofici la corresponent informació 

reservada quan qualsevol agent del Cos de Mossos d'Esquadra actuï a títol 

personal, per qualsevol mitjà o xarxa social, ultrapassant els límits de l'exercici de 

la llibertat d'expressió, insultant o menystenint greument a una persona o grup de 

persones, o instant a, provocar situacions que en el desenvolupament del seu 

treball es veuria obligat a evitar. 

S’accepta l’esmena número 1 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

4) Presentar en seu parlamentària un informe, assegurant degudament l’anonimat,  

sobre els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos 

d’Esquadra els darrers deu anys, en què constin les causes objectives que han 
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donat lloc a la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos cas. Aquest 

informe s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de 60 dies per tal que 

sigui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels Grups i Subgrups 

parlamentaris de la Comissió d’Interior. 

Transacció amb l’esmena número 2 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar i l’esmena número 1 del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 60 en contra 
(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

5) Introduir els canvis pertinents en la normativa i els procediments relatius al règim 

disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de: 

a.  Assegurar que totes les actuacions dutes a terme en el període d’informació 

reservada dins la fase inicial de tota investigació s’incorporen a l’expedient 

sancionador incoat. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 
en contra (JxCat i ERC) 

b. Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent 

quedi constància expressa de qui n’és l’autor, i que es diferenciï al tràmit 

d’informació reservada la condició de “testimoni” o “d’investigat” de l’agent 

que és citat a declarar. En el cas d’agent citat com a testimoni, no es podran 

utilitzar les seves manifestacions per determinar cap tipus de 

responsabilitat contra aquest, excepte que aquest ho ratifiqui 

voluntàriament i explícita davant l’òrgan d’instrucció.  

Transacció amb l’esmena número 4 del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 

c. Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot 
moment, en el període d’informació reservada dins la fase inicial de 

tota investigació, la presència del lletrat que acompanya i assessora 
el funcionari investigat perquè el pugui assessorar convenientment 
sobre qualsevol aspecte relatiu a la seva situació i a la investigació 

que l’afecta. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 
60 en contra (JxCat i ERC) 
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d.  Assegurar que, en cas de denúncies anònimes presentades contra un 
agent que es demostri que són intencionadament doloses o 

manifestament falses, el fals denunciant serà perseguit penalment. 

Rebutjat: després de produir-se l’empat en tres votacions, 
amb el mateix resultat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP 

i PPC) i 64 en contra (JxCat, ERC, i CUP)  

e. Garantir que els agents investigats i/o expedientats sempre disposin 
d’una còpia de totes i cadascuna de les seves declaracions davant de 
l’instructor de la investigació reservada o de l’expedient disciplinari. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 
60 en contra (JxCat i ERC) 

6) Modificar l’apartat 2.a) de la Disposició addicional setena del Decret 
20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la 

Presidència, de tal manera que l’acció de l’Àrea de Seguretat Instituciona l 
(ASI) quedi circumscrita a garantir la seguretat del president o presidenta 

de la Generalitat i a les persones que determini la persona titular de la 
Secretaria General de la Presidència, en coordinació amb el Director 
General de la Policia. 

Rebutjat: 60 vots a favor (Cs, PSC-Units i CatECP) i 68 en contra 
(JxCat, ERC, CUP i PPC) (la portaveu del grup de CatECP ha pres la 
paraula per fer constar que el seu grup ha votat a favor per error, i que la 

intenció era votar en contra) 

7) Presentar en seu parlamentària, en el termini de trenta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, un informe detallat sobre les infraestructures i 

els efectius humans i materials adscrits a l’ASI, que inclogui els criteris 
objectius que s’han fet servir en el procediment de selecció i adscripció dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra designats per a formar-ne part. 

Aquest informe serà tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i 
subgrups parlamentaris de la Comissió d’Interior. 

Rebutjat: 59 vots a favor (Cs, PSC-Units i CatECP) i 69 en contra 

(JxCat, ERC, CUP, PPC i un diputat de CatECP) 

8) Transmetre a tots els responsables polítics i operatius del Cos de Mossos 
d’Esquadra, des del Director General de la Policia fins a tots i cadascun dels 

comandaments de les àrees bàsiques policials, la instrucció que quan es 
faci qualsevol referència a la legitimitat de la Policia de la Generalitat sigui 
palès que prové del marc democràtic constitucional i estatutari, no pas de 
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forma exclusiva de la dependència del Govern de la Generalitat, i que la 
lleialtat dels funcionaris policials, com la de la resta dels funcionaris de 

totes les institucions de la Generalitat, s’ha de manifestar amb el conjunt 
dels ciutadans de Catalunya i amb totes i cadascuna de les institucions de 

l’Estat, d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables en cada cas.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 73 en contra (JxCat, ERC, 
CatECP, CUP i un diputat de PSC-Units) i 16 abstencions (PSC-Units) 

9) Presentar en seu parlamentària, en el termini de noranta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, un informe detallat sobre la distribució 

d’efectius del Cos de Mossos d'Esquadra, en què consti el repartiment dels 
nous efectius i la redistribució dels actuals per tal de millorar la 

disponibilitat d'efectius i assegurar que totes les regions policials disposen 
del mínim d agents per a garantir la màxima igualtat en la prestació del 
servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 

efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del 
servei per part dels funcionaris policials. 

S’accepta l’esmena número 1 del Grup Parlamentari Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà 

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 
2 en contra (un diputat de JxCat i un diputat d’ERC)  

10)  Establir amb caràcter d’urgència, en el termini màxim de 30 dies des 

de l’aprovació d’aquesta Moció, un sistema efectiu de distribució de torns 
de servei dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar 

els canvis sobtats i les modificacions imprevistes i continuades que es 
produeixen en els torns i serveis, millorant així les condicions de prestació 
del servei i garantint la conciliació personal. 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, CatECP i PPC), 60 en contra (JxCat i 
ERC) i 21 abstencions (PSC-Units i CUP) 

11)  Establir amb caràcter d’urgència, sota la supervisió de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, un programa de formació contínua per a 

cadascuna de les àrees bàsiques policials de manera descentralitzada i en 
horari laboral (o amb compensació de les hores que s’hi dediquin), que 

inclogui un reciclatge de la normativa aplicable a les unitats de seguretat 
ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i tècniques i estratègies de 
prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista amb més 

detall i profunditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir una millor 
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capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les 
característiques d’aquesta amenaça global. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

12)  Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els 
programes formatius descentralitzats destinats a millorar les capacitats i 

els coneixements en les tècniques i estratègies de prevenció i detecció del 
radicalisme i del terrorisme gihadista, per tal d’aconseguir una millor 
capacitat de resposta i més bon coneixement de l’abast i de les 

característiques d’aquesta amenaça global. 

Aprovat: 116 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 4 en contra 
(CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

 


