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Comissió d'Interior  
Parlament de Catalunya 

Sessió 32. Dimecres, 25 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'una representació dels guaites forestals de la Generalitat 
davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació del col·lectiu. 
Tram. 357-00730/12. Comissió d'Interior. Compareixença. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller 
d'Interior sobre el resultat de les proves d'avaluació psicològica en la convo-
catòria d'oposicions per a l'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generali-
tat. Tram. 354-00402/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller 
d'Interior sobre la informació d'un mitjà de comunicació relativa a la suplan-
tació digital d'organitzacions de l'esquerra independentista i moviments so-
cials. Tram. 354-00403/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la informació d'un mitjà 
de comunicació relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra 
independentista i moviments socials. Tram. 354-00404/12. Maria Sirvent 
Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller 
d'Interior perquè informi sobre el dispositiu policial del desallotjament de la 
Casa Buenos Aires, de Barcelona. Tram. 354-00405/12. Marc Parés Franzi, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Co-
missió d'Interior perquè informi sobre la notícia d'un mitjà de comunicació 
relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra independentis-
ta i moviments socials. Tram. 356-00914/12. Maria Sirvent Escrig, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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7. Sol·licitud de compareixença d'Eduard Sallent, comissari en cap del Cos de 
Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la 
notícia d'un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d'organit-
zacions de l'esquerra independentista i moviments socials. Tram. 356-
00915/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el 
resultat de les proves d'avaluació psicològica en la convocatòria d'oposicions 
per a l'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat. Tram. 356-
00916/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença. 

9. Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen 
l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Tram. 250-01039/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 11; esmenes: BOPC 
518, 4) 

10. Proposta de resolució sobre l'adopció d'un protocol de cobertura infor-
mativa d'esdeveniments potencialment violents. Tram. 250-01056/12. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 30; 
esmenes: BOPC 518, 5). 

11. Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció intencionada del 
Govern davant d'accions il·legals que vulneren el lliure exercici del dret a la 
llibertat de moviments emparat per la Constitució i el Tractat de la Unió Eu-
ropea. Tram. 250-01082/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 490, 23). 

12. Proposta de resolució sobre els talls viaris a l'autopista AP7 i la carretera 
NII a la Jonquera. Tram. 250-01083/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 490, 24). 

 
  



Dossier CI 32 
25 de novembre de 2020 

3 

 

Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions 
que regeixen l'actuació dels Mossos d'Esquadra 

250-01039/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 51490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen l'actuació de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d'Interior, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'article 4 del Codi Europeu d'Ètica de la Policia estableix que «la legislació 
que regeix la policia ha de ser accessible als ciutadans i suficientment clara i 
precisa; si és el cas, ha de completar-se amb reglaments clars igualment ac-
cessibles als ciutadans». 

Aquest principi de publicitat i transparència no és el que regeix la Policia de 
la Generalitat - Mossos d'Esquadra, doncs les instruccions que regulen les 
tècniques i els materials utilitzats en les funcions de seguretat ciutadana i 
d'ordre públic no son ni públics ni accessibles a la ciutadania. 

L'accés públic a les normes internes del Cos de Mossos d'Esquadra que regu-
len l'ús d'armes i altres eines d'ús policial, com les pistoles elèctriques o els 
projectils de FOAM, són fonamentals per garantir la transparència i la rendi-
ció de comptes, ja que tot dispositiu ha d'estar subjecte a la legalitat i avaluar 
si compleix les necessitats operatives, requisits tècnics, idoneïtat de la ins-
trucció, la formació o l'absència de qualsevol risc injustificat. 

Diverses entitats socials i de drets humans han sol·licitat al Departament 
d'Interior la publicació de les normes i protocols que regeixen l'ús de dife-
rents armes i eines policials, però la Direcció General de la Policia s'hi ha 
negat per escrit. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

Fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que 
regeixen l'actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i l'ús 
d'armes i altres dispositius i eines d'ús policial per part del cos. 

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 55396 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 55396) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació  

Fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que 
regeixen l'actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra d'a-
cord amb els principis que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
  



Dossier CI 32 
25 de novembre de 2020 

5 

 

Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'adopció d'un protocol de cober-
tura informativa d'esdeveniments potencialment violents 

250-01056/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 52021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, 
diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l'adopció d'un protocol de cobertura 
informativa d'esdeveniments potencialment perillosos, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d'Interior, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El pasado mes de octubre de 2019 el Tribunal Supremo publicó la sentencia 
del 459/2019. Desde entonces los incidentes de carácter violento, como res-
puesta a esta sentencia, se han venido reproduciendo casi a diario en calles 
de varias localidades de Catalunya, en estaciones tren, aeropuertos, frente a 
comisarías de Policía y Guardia Civil, etc. 

La violencia extrema con la que se han producido estos actos han forzado a 
los profesionales de la información, que en el ejercicio de su profesión han 
tenido que dar cobertura informativa de los mismo, a tener que ir identifica-
dos con chalecos reflectantes y protegidos con cascos. 

El derecho a la información es un instrumento fundamental para el ejercicio 
de derechos fundamentales de diverso orden. Es un instrumento estratégico 
para el buen funcionamiento de una democracia liberal y moderna como la 
nuestra. Así, el acceso a la misma, sin censura ni coacción, facilita el despla-
zamiento de los ciudadanos, el trabajo, la seguridad, la protección de la sa-
lud...en definitiva, la convivencia. Es también, llave y referencia de la salud 
democrática de una sociedad. 

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament insta el Govern de Cataluña a adoptar, o revisar en su caso, con 
la participación del sector, un protocolo de actuación policial específico para 
escenarios potencialmente violentos con cobertura informativa. 

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, 
diputada, SP PPC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 55397 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 55397) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació  

El Parlament insta al Govern de Catalunya a mantenir, amb la participació 
del sector, mesures i canals de comunicació amb la PG-ME per als escena-
ris potencialment violents amb cobertura informativa. 
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Punt 11 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció inten-
cionada del Govern davant d'accions il·legals que vulneren el 
lliure exercici del dret a la llibertat de moviments emparat 
per la Constitució i el Tractat de la Unió Europea 

250-01082/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 52948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel 
Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de conde-
na a la intencionada inacción del Govern ante acciones ilegales que vulneran 
el libre ejercicio del derecho a la libertad de movimiento amparado por la 
Constitución Española y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, para que sea sustanciada ante la Comissió d'Interior, con el siguiente 
texto:  

Exposición de motivos 

Desde el día 30 de octubre y hasta el 20 de noviembre de 2019, la plaza Uni-
versidad de la ciudad de Barcelona se ha encontrado ocupada por un grupo 
de personas que han acampado en la misma. Durante 20 días, los turismos no 
han podido circular ni por la Gran Vía ni por Ronda Sant Antoni, debido a 
que un centenar de individuos han estado allí acampados y ni el Ayunta-
miento ni la Generalitat asumen la responsabilidad de desalojarles. Además, 
hay que añadir que han existido ya problemas de seguridad dentro de la pla-
za fomentado por las discrepancias de los diversos grupos que están acam-
pados. 

Nuevamente nos encontramos con la pasividad y la connivencia del Govern 
de la Generalitat que, lejos de velar por los derechos de todos los ciudada-
nos, permiten, amparan y alientan que esta situación persista. El artículo 17.1 
de la Constitución protege el derecho a la libertad del que nadie puede ser 
privado, salvo en los casos y en la forma prevista por la Ley. Por ello, que 
durante 20 días se haya estado ocupando de forma ilegal un espacio público, 
coarta el derecho a la libertad de movimiento de todos los ciudadanos. 

Es competencia y deber legal del Govern velar por el orden público y man-
tener la seguridad ciudadana en Cataluña, garantizando de este modo el ejer-
cicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas a todos los 
ciudadanos con independencia de su ideología política. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:  

1. Garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciuda-
danos, entre los que se encuentra el derecho de circular libremente sin verse 
impedidos por obstáculos injustificados. 

2. Tomar cuantas medidas sean necesarias para impedir que se repitan episo-
dios de vulneración de los derechos fundamentales como ha sido la ocupa-
ción ilegal de la plaza Universidad en la ciudad de Barcelona. 

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 
Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs 
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Punt 12 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l'autopista AP7 i 
la carretera NII a la Jonquera 

250-01083/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 52949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel 
Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
cortes de la AP-7 y la N-II a la altura de la Jonquera, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d'Interior, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Los días 11, 12 y 13 de noviembre, a través del autodenominado «Tsumani 
Democràtic» y de los autodenominados «Comités de Defensa de la Repúbli-
ca», se cortaron dos de las principales vías que comunican España con Fran-
cia, la AP-7 y la N-II a la altura de La Jonquera. 

Los alborotadores encendieron hogueras, desmantelaron guardarraíles y acam-
paron en la calzada de la AP-7, lo que provocó un colapso que duró esos tres 
días y que además de provocar que en algún momento más de 500 vehículos 
quedaran atrapados, supusieron para Cataluña unas pérdidas cifradas al menos 
en 15 millones de euros y la afectación de 20.000 vehículos pesados y una 
enorme cantidad de vehículos ligeros de particulares y empresas. 

Los servicios de emergencia tuvieron que asistir a ancianos y a personas con 
problemas de salud atrapadas en el corte de circulación, repartiendo comida 
y mantas para las personas afectadas por esas acciones arbitrarias e ilegales. 

Los objetivos declarados de estos cortes ilegales llevados a cabo por los 
alborotadores convocados, tenían el propósito de impedir la libre circulación 
tanto de personas como de mercancías entre dos estados miembros de la 
Unión Europea. 

Ante la pasividad del Govern de la Generalitat para reestablecer la circula-
ción de la vía y su connivencia con los alborotadores, durante la mañana del 
día 12 los agentes de la Police Nationale y de la Gendarmerie de Francia 
procedieron a desalojar a los manifestantes que mantenían bloqueado el tra-
mo francés de la AP-7 entre La Jonquera (Girona) y la localidad francesa de 
Le Perthus. No fue hasta entonces que las autoridades de la Generalitat de 
Cataluña se decidieron a actuar, bloqueando los accesos para que no se pu-
dieran seguir sumando a la concentración más alborotadores y así conseguir 
definitivamente desalojar a los que habían cortado la autopista. Sin embargo, 
no procedieron a efectuar ninguna detención, por lo que parte de los alboro-
tadores se trasladaron a la N-II y también la cortaron durante varias horas. 

El Govern de la Generalitat, durante la sesión de control del día 13 de no-
viembre en este Parlamento, se posicionó claramente a favor de los cortes en 
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la AP-7 en La Jonquera y en Salt (Girona), alentando a los alborotadores 
para que «no aflojaran las movilizaciones». 

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

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña condena la inacción del Govern como autori-
dad gubernativa por no garantizar el derecho a la libertad contemplado en el 
artículo 17 de la Constitución y el derecho a la libre circulación de mercan-
cías y personas reconocidos en los artículos 28 y 45 del TFUE, al tiempo que 
ha contemporizado y alentado la actuación de los grupos de alborotadores 
que han quebrantado esos derechos a cuantos han sido afectados por su ac-
tuación arbitraria e ilegal. 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:  

a) Presentar en sede parlamentaria, ante esta Comisión, en el plazo máximo 
de 30 días, un informe detallado en el que se cuantifiquen los daños ocasio-
nados a las infraestructuras viarias, tanto en la AP-7 como en la N-II, las 
indemnizaciones que deberán abonarse por parte del Govern a los afectados 
por los cortes realizados en las mismas y el número y la cuantía de las san-
ciones impuestas a los responsables de esos cortes. 

b) Tomar cuantas medidas sean necesarias, a través del Departamento de 
Interior, para prevenir y evitar que se vuelvan a producir cortes de infraes-
tructuras y vías de comunicación de las características de los provocados 
estos días por grupos de alborotadores organizados y dirigidos por los auto-
denominados «Tsunami Democràtic» y «CDR». 

c) Pedir disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que se les haya 
podido causar por la acción de los alborotadores que provocaron los cortes 
de la autopista AP-7 y de la carretera N-II. 

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 
Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs 
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