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Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Gi-
rona. Tram. 250-00004/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 18; 
esmenes: BOPC 120, 9).

2. Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de Figueres. 
Tram. 250-00005/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 19; esmenes: 
BOPC 120, 10).

3. Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès. Tram. 250-
00062/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 11; esmenes: BOPC 120, 14).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt. Tram. 250-00075/12 Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 38, 9; esmenes: BOPC 120, 16).

5. Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de segu-
retat a Santa Coloma de Gramenet. Tram. 250-00078/12 Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 38, 13; esmenes: BOPC 120, 17).

6. Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes. 
Tram. 250-00128/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
58, 13; esmenes: BOPC 120, 24).

7. Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a infants 
i joves. Tram. 250-00130/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 58, 16; esmenes: BOPC 120, 25).

8. Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’in-
cendis de vehicles elèctrics. Tram. 250-00165/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 77, 49; esmenes: BOPC 120, 32).

9. Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de poli-
cia i els Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00167/12 Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 77, 52; esmenes: BOPC 120, 34).

10. Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el 
material dels Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00195/12 Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 89, 5; esmenes: BOPC 120, 34).
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11. Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera 
amb ciclistes implicats. Tram. 250-00216/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 100, 30).

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre les actuacions davant les agressions feixistes. Tram. 354-00008/12 Maria 
Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre les mesures adoptades en matèria de detecció i prevenció del terrorisme 
gihadista i de protecció ciutadana el darrer any. Tram. 354-00015/12 Jean Castel Su-
carrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren sím-
bols de l’espai públic. Tram. 354-00017/12 Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre la informació que tenien els Mossos d’Esquadra provinent dels serveis d’in-
formació dels Estats Units d’Amèrica amb relació a les amenaces terroristes. Tram. 
354-00018/12 Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació 
a la militància independentista al voltant dels actes d’homenatge a les víctimes dels 
atemptats del 17-A. Tram. 354-00019/12 Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, 
a Barcelona. Tram. 354-00024/12 Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la difusió de les actua-
cions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l’espai 
públic. Tram. 356-00183/12 Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la manca d’interoperabilitat de les bases de dades dels 
Mossos d’Esquadra amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim 
Organitzat. Tram. 356-00185/12 Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-00004/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el aumento 
de efectivos policiales en la demarcación de Girona, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del año 2016 del Ministerio del Interior, cerca de una treintena de 

organizaciones criminales perpetraron actividades en la provincia de Girona. Dicho 
dato vuelve a poner de manifiesto la falta de efectivos policiales en la provincia de 
Girona, situación que se repite de forma continuada en los últimos años.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar los efectivos policiales en la demarcación de Girona.
2. Incrementar las unidades especializadas en bandas organizadas en la demar-

cación de Girona.
3. Establecer medidas de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad, poniendo especial énfasis en la comunicación operativa.
4. Si fuese necesario, incrementar de forma puntual los efectivos policiales en 

la demarcación de Girona para hacer frente a la temporada estival, a la espera de la 
incorporación de las nuevas promociones.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8490 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8490)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Valorar l’augment dels efectius policials a la demarcació de Girona d’acord 
amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, permeti la incorpora-
ció de la nova convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Valorar l’organització de les unitats especialitzades en bandes organitzades 
de la demarcació de Girona d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el 
territori català, permeti la incorporació de la nova convocatòria d’accés al cos de 
Mossos d’Esquadra.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb les mesures de col·laboració existents amb la resta de forces i 
cossos de seguretat, posant especial èmfasi en la comunicació operativa.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. Continuar amb les mesures establertes en el pla de de reforç d’estiu a la de-
marcació de Girona per fer front a la temporada estival, a l’espera de la incorporació 
de les noves promocions.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de 
Figueres
250-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la seguretat a la 
zona oest de Figueres, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
És notòria la situació d’inseguretat que actualment caracteritza quatre barris de 

Figueres, els quals han denunciat en diverses ocasions el ‘descontrol’ en el barri 
de Sant Joan, on es produeixen freqüentment episodis que posen en perill la integri-
tat física dels ciutadans, com ara robatoris, assetjaments, episodis amb arma de foc 
o intimidacions. A més, l’estació d’arribada de l’AVE a Figueres es troba precisa-
ment en la zona oest de la ciutat.

La Coordinadora d’Associacions de Veïns Josep Casero, la qual agrupa els barris 
Culubret, Turó Baix-Nova Estació, Vivendes del Parc i Juncària Parc Bosc, va pre-
sentar al ple d’aquesta localitat una moció d’urgència motivada «per la preocupació 
creixent entre els nostres veïns respecte a la seguretat, incivisme i degradació que 
sofrim». La darrera macrobatuda policial a Sant Joan i el Culubret contra el tràfic de 
drogues i els problemes constants que es generen amb els talls de consum elèctric 
han estat el detonant d’aquest «crit desesperat» de les associacions. Tot i l’aprovació 
de l’esmentada moció, no s’ha pres cap mesura per fer front a aquest situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar un operatiu continuat de control i detecció de les plantacions il·le-

gals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xarxa elèctrica ge-
neral.

2. Desplegar un operatiu especial en el sector oest de Figueres, sobretot per a fer 
front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant Joan i barris colin-
dants.

3. Augmentar la presència policial al barri de Sant Joan i barris colindants i in-
crementar el nombre de parelles d’efectius policials desplegats, com a mesura fona-
mental de dissuasió i prevenció.

4. Instal·lar de forma urgent càmeres de seguretat a la via pública al barri de Sant 
Joan, com a mesura fonamental de dissuasió i prevenció i com a eina imprescindible 
per tal d’identificar i prevenir les actuacions perilloses i/o delictives al barri de Sant 
Joan i barris colindants.

5. Facilitar que l’ABP de Figueres posi a disposició dels ciutadans informació es-
pecífica sobre la situació concreta del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal 
que els ciutadans tinguin coneixement dels seus drets i que pugin denunciar o evi-
denciar les possibles coaccions o situacions de perill on es vegin involucrats. 

6. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situa-
ció, en coordinació amb la policia local de Figueres, els serveis socials i altres ser-
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veis municipals competents, per a dur a terme totes les mesures contemplades en 
aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequació i sanejament de la via 
pública en tota la zona oest de Figueres.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6416; 8495 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6416)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 5

5. Facilitar que l’ABP de Figueres posi a disposició dels ciutadans informació es-
pecífica sobre la situació concreta del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal 
que els ciutadans tinguin coneixement dels seus drets i que pugin denunciar o evi-
denciar les possibles coaccions o situacions de perill on es vegin involucrats.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 6

6. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a la situació d’in-
seguretat del barri de Sant Joan de Figueres, en coordinació amb la policia local de 
Figueres, els serveis socials i altres serveis municipals competents, per a dur a terme 
les mesures necessàries per millorar la seguretat del barri. Aquest Pla ha d’incloure 
un pla d’adequació i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8495)

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

1. Continuar el desplegament de l’operatiu continuat de control i detecció de les 
plantacions il·legals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xar-
xa elèctrica general.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar el desplegament d’un operatiu especial en el sector oest de Figue-
res, sobretot per a fer front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant 
Joan i barris colindants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

3. Continuar amb els dispositius i les estratègies policial al barri de Sant Joan i 
barris colindants amb els recursos adients, com a mesura fonamental de dissuasió 
i prevenció.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Continuar facilitant la participació ciutadana per conèixer la situació concreta 
del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal que els ciutadans tinguin conei-
xement dels seus drets i que pugin denunciar o evidenciar les possibles coaccions o 
situacions de perill on es vegin involucrats.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació i addició del punt 6

6. Continuar desenvolupant les mesures i els dispositius de seguretat adients per 
fer front a aquesta situació, en coordinació amb la policia local de Figueres, els ser-
veis socials i altres serveis municipals competents, per a dur a terme totes les me-
sures contemplades en aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequa-
ció i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres, de competència 
municipal.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la seguridad 
en el municipio de Sant Cugat del Vallès, para que sea sustanciada ante la comisión 
que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Ministerio del Interior y de la policía local, el número de robos 

en domicilios en el municipio de Sant Cugat (Vallès Occidental) se ha incrementado 
un 85% en el periodo 2011 a 2016 (ambos incluidos). Asimismo, los robos con uso 
de la fuerza han aumentado un 32,9% en los dos últimos años del periodo mencio-
nado, mientras que los robos con intimidación se han incrementado un 44,6% en el 
mismo período. Por el contrario, en la provincia de Barcelona los incrementos por 
los mismos conceptos, en el mismo período, han sido de un 11,7% y de un –11,5%, 
respectivamente.

Según datos de 2016, publicados por el Ministerio del Interior, Sant Cugat es la 
segunda ciudad de España con más de 10.000 habitantes con una tasa de robos en 
domicilios más alta, por detrás de Torrevieja y por delante de Chiclana, con un total 
de 39 robos por cada 10.000 habitantes.

Especialmente graves son los datos relativos a los meses de julio y agosto, ya 
que en estos dos meses se incrementan los delitos contra el patrimonio en un por-
centaje mayor al del resto del año, y en concreto el de robos en domicilios es el dato 
más preocupante, pues se han llegado a doblar el número de casos respecto a años 
anteriores.

Los datos arriba expuestos coinciden con el informe anual de aseguradoras 
UNESPA, que define a Sant Cugat como una de las ciudades de Cataluña con una 
mayor probabilidad de robos (64%) en los domicilios.

Hay que recordar que la protección de este tipo de delitos es competencia de los 
Mossos d’Esquadra y no de la Policía Local. La plantilla de Mossos respecto de los 
90.000 habitantes actuales es de 72 personas, cuando las ratios aconsejables son 
de 2,5 policías cada 1.000 habitantes, es decir unos 220 efectivos. La policía local 
cuenta con un número próximo a los 100 efectivos.

A raíz de estos números, muchos barrios han optado por contratar seguridad pri-
vada al margen de la policía municipal y Mossos d’Esquadra.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar la ratio de Mossos d’Esquadra desplegados en la ciudad, tal y 

como establecen los acuerdos del Parlament, aumentando así el número de efectivos 
hasta un número mínimo de 220, e incorporando efectivos provenientes de las nue-
vas promociones previstas por el Departament d’Interior.

2. Poner en marcha un operativo especial para hacer frente a las situaciones de 
inseguridad que tienen un incremento significativo en los meses de verano.
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3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6417; 8496 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6417)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 3

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Naci-
onal, la Guardia Civil, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mediante un plan conjunto de acción.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8496)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Estudiar la necessitat d’incrementar la ràtio de Mossos d’Esquadra desplegats 
a la ciutat, tal i com estableixen els acords del Parlament, augmentant així el nombre 
d’efectius fins a un número mínim de 220, i incorporant efectius procedents de les 
noves promocions previstes Departament d’Interior.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Adaptar el dispositiu genèric de seguretat ciutadana i fer accions i dispositius 
específics per fer front a les problemàtiques pròpies que ténen un increment signifi-
catiu els mesos d’estiu.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Mantenir totes les mesures de coordinació necessàries entre la Policia Nacio-
nal, la Guàrdia Civil, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mitjançant les mesures escaients.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado, 

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la propuesta de resolución sobre la seguridad en el municipio de 
Salt, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Según datos de la memoria de la Policía Local de Salt, el número de intervencio-

nes por casos delictivos en el municipio ha aumentado en un 27,3% en 2017 respec-
to al año anterior, sin contar los datos de la memoria anual de Mossos d’Esquadra, 
cifra que confirma la tendencia de los últimos años.

El número de efectivos policiales en Salt en la actualidad es de 52 agentes de la 
Policía Local y de 35 agentes de Mossos d’Esquadra, que, en el segundo caso, pres-
tan servicio también en diferentes municipios de la zona. Esta presencia se ha man-
tenido en los últimos años, a pesar del mencionado aumento en el número de delitos. 
A este hecho hay que añadir que se dan casos de paso a segunda actividad y de ju-
bilaciones, por lo que consideramos necesario iniciar una política de previsión de 
reposición, para evitar que el problema se acreciente en el futuro.

Por otro lado, la única comisaría del municipio opera como Comisaría de Distri-
to y en concepto de comisaría compartida con otras ABP, junto a la Policía Local, 
estando además inoperativa a partir de las 22 horas, por lo que los ciudadanos que 
necesitan denunciar un hecho delictivo son redirigidos a la comisaría de Vista Ale-
gre, en Girona.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos considera que es necesario realizar un 
incremento de efectivos en la localidad de manera inmediata, con acciones per-
manentes y disuasorias en las diferentes zonas del municipio. Este aumento debe 
realizarse con la colaboración de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, aprovechando el volumen de agentes presentes en la provincia, a la espera 
de que se haga efectiva la promoción de 500 agentes de Mossos d’Esquadra que ha 
quedado paralizada.

En este sentido, hay que señalar que el propio Ayuntamiento de Salt aprobó, a 
iniciativa del Grupo Municipal de Ciudadanos y con la colaboración de la Federació 
Unió d’Empresaris de Salt, la Unió de Botiguers y diversas asociaciones de vecinos, 
una moción en la que se instaba a la creación del Consell Local de Seguretat, con el 
objetivo de trabajar en la coordinación y colaboración de los diferentes cuerpos de 
seguridad, así como en el desarrollo de un Plan Local de Seguridad.

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

Propuesta de resolución
1. Incrementar el número de efectivos de Mossos d’Esquadra desplegados en el 

municipio de Salt, incorporando efectivos provenientes de las nuevas promociones 
previstas por el Departament d’Interior.

2. Poner en marcha de forma inmediata un operativo especial de efectivos en el 
municipio, en colaboración con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del 
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Estado, hasta que se haga efectiva la llegada de los agentes de la nueva promoción, 
para hacer frente a las situaciones de inseguridad que han tenido un incremento muy 
significativo en los últimos años.

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, María del 

Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6418; 8497 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6418)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 3

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Na-
cional, la Guardia Civil, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mediante un plan conjunto de acción.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8497)

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

1. Estudiar la necessitat d’incrementar el nombre d’efectius de Mossos d’Esqua-
dra desplegats al municipi de Salt, incorporant efectius procedents de les noves pro-
mocions previstes pel Departament d’Interior.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Mantenir un nivell adequat de col·laboració amb els diferents cossos i forces 
de seguretat presents en la zona, fins que es faci efectiva l’arribada dels agents de 
la nova promoció, per fer front a les situacions d’inseguretat que es puguin generar.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Mantenir la coordinació necessària entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, 
les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra per enfortir la seguretat mitjançant un 
pla conjunt d’acció.



CI 3
26 de setembre de 2018

Dossier 12

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les 
polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat, Di-

mas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressupotària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Entenem que és obligació de l’administració competent treballar per garantir el 

finançament de les polítiques de seguretat pública que demanden les administra-
cions i habitants del territori, i en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions 
i inversions per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’incrementar el nom-

bre de bombers total per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet 
amb l’objectiu d’incrementar la ràtio d’efectius per habitant a la ciutat.

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, atès que la ciutat comp-
ta amb una de les ràtios més baixes de l’entorn en termes de policia per habitant.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, Dimas Gra-

gera Velaz, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8483 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8483)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Estudiar destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’incrementar 
el nombre de bombers total per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gra-
menet, d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, per-
meti la incorporació de les noves convocatòries d’accés al cos de Bombers de la 
Generalitat.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb la distri-
bució d’efectius que, per a tot el territori català, permeti la incorporació de la nova 
convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques 
autònomes
250-00128/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys s’ha produït un accelerat desenvolupament de la robòtica, 

inclosa la robòtica amb aplicacions militars o policials. Existeixen nombrosos pro-
jectes de desenvolupament científic i tecnològic que, en part sobre la base del previ 
desenvolupament dels vehicles no tripulats, o «drones», amb aplicacions militars i 
policials, estan donant lloc a armes robòtiques plenament autònomes, amb capacitat 
per seleccionar i abatre objectius sense participació humana en la decisió.

El desenvolupament d’aquestes armes robòtiques plenament autònomes contri-
bueix a estimular la cursa internacional d’armaments. Aquestes armes plantegen 
apressants perills per la pau i la seguretat internacional.

Atès que la necessitat d’intervenció humana per prendre la decisió de qui és un 
objectiu, i si cal disparar o no, ja no és una limitació tecnològica, sinó tan sols una 
opció, resulta imprescindible adquirir consciència de les implicacions ètiques i jurí-
diques del desenvolupament, producció i ús d’aquests robots.

No s’hauria de delegar en màquines la decisió de matar o d’emprar la força con-
tra persones, ni tan sols en tasques policials que impliquin l’ús d’armes conegudes 
com a less-lethal, o «menys letals», que tot i així impliquen un risc per a la vida de 
les persones, en ser potencialment letals malgrat el nom que reben per distingir-les 
de les especialment dissenyades per l’ús de força letal.

Les armes plenament autònomes no poden acomplir els estàndards del dret hu-
manitari internacional, incloent-hi les normes de distinció, proporcionalitat i neces-
sitat militar, mentre amenacen el fonamental dret a la vida i el principi de dignitat 
humana –així com l’especial protecció deguda als civils immersos en conflictes ar-
mats– que estableix el dret internacional.

Les armes plenament autònomes adaptades a missions de control de multituds, 
encara que emprin armes tipificades com a less-lethal, o «menys letals», tampoc 
no poden acomplir amb els estàndards del dret internacional humanitari (distinció, 
proporcionalitat, necessitat, etc.), o del nostre propi ordenament intern, pel que fa 
als requisits exigits per a l’ús de la força (mínima intervenció, proporcionalitat, ne-
cessitat, etc.).

El Parlament, a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, va aprovar la Reso-
lució 1092/X, de 2 de juliol de 2015, sobre la regulació internacional d’armes au-
tònomes, però no consta a la cambra que s’hagi donat compliment al mandat que 
contenia.

Les Altes Parts Contractants de la Convenció sobre certes armes convencionals 
mantenen reunions anuals, moments en què caldria posar en marxa les primeres 
converses per a la regulació d’aquestes armes autònomes.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer davant del Govern de l’Estat les gestions necessàries per tal que aquest faci 

una crida a la comunitat internacional d’Estats per tal d’iniciar un debat que con-
dueixi a l’establiment d’un tractat internacional de caràcter vinculant als efectes de 
prohibir el desenvolupament, prova, producció o l’ús d’armes robòtiques autònomes 
o sistemes d’armes autònoms, sota qualsevol circumstància.

2. Mai no adquirir o fer ús, sota cap circumstància, d’armes robòtiques plena-
ment autònomes o sistemes d’armes autònoms, en les seves versions per a ús poli-
cial o de vigilància perimetral d’instal·lacions, i a regular la prohibició del seu ús o 
adquisició per part de les policies locals de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8498 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8498)

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

1. Donar suport a aquelles iniciatives que tinguin com a objectiu iniciar un de-
bat que condueixi a la regulació de la maquinària robòtica autònoma o sistemes de 
seguretat autònoms.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions 
mecàniques per a infants i joves
250-00130/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
seguretat de les atraccions mecàniques dirigides a infants i joves, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
A dia d’avui, Catalunya no disposa de cap normativa d’obligat compliment que 

reguli les condicions de seguretat dels parcs d’aventura, parcs infantils, atraccions 
mecàniques ni d’altres espais de lleure destinats a infants i joves.

Malauradament, en els darrers mesos, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, 
s’han produït accidents que en alguns casos han provocat greus ferides i, fins i tot, la 
mort d’infants. Cal recordar el cas recent d’una menor electrocutada a una atracció 
infantil a Canàries o la mort, l’any 2017, d’una menor quan feia ús d’una atracció 
inflable a Caldes de Malavella (Girona).

Les atraccions mecàniques dirigides a infants i joves, situades a la via pública 
com a element d’atracció per part d’establiments comercials, o be aquelles instal·la-
cions de diverses atraccions mecàniques unipersonals situades en un mateix establi-
ment, formen part de l’oferta d’oci i joc dirigides als infants i joves i estan presents 
de forma normalitzada arreu del territori de Catalunya.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant reconeix als in-
fants el dret a l’esplai, al joc i a les activitats adequades a la seva edat, i en l’article 
3.3 preveu que els estats han d’assegurar que els equipaments responsables de l’aten-
ció dels infants compleixin les normes establertes per l’autoritat competent, espe-
cialment, entre altres aspectes, pel que fa a la seguretat.

En el mateix sentit, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, també reconeix el dret dels infants al joc i a participar 
en activitats físiques i recreatives en un entorn segur (article 58). També en aquest 
sentit, en l’article 56 de la mateixa Llei s’estableix que l’Administració local ha de 
garantir que els espais i les zones recreatives destinades a infants o adolescents en 
el municipi gaudeixen d’un entorn segur, allunyades de construccions o elements 
nocius o perillosos per a la salut i la integritat física d’aquests usuaris.

D’altra banda, l’article 56.3 de la Llei 14/2010 estableix que els parcs temàtics, 
d’atraccions i altres zones o establiments recreatius similars, estan subjectes al que 
disposa la legislació sectorial específica.

Quant a legislació sectorial, ja s’ha assenyalat que les úniques disposicions de 
compliment obligat en vigor a Catalunya fan referència a establiments de lleure amb 
pernoctació, i no inclouen els parcs infantils ni els anomenats parcs d’aventura o al-
tres espais de lleure que no compleixin aquest requisit.

Diverses organitzacions de consumidors i usuaris han demanat a les adminis-
tracions públiques la necessitat de disposar d’una normativa que aclareixi les con-
dicions de seguretat d’aquestes instal·lacions.

Per altra banda, a Unió Europa ha treballat en algunes recomanacions (UNE-EN 
1176) que no són d’obligat compliment per part dels estats membres, però que algu-
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nes comunitats autònomes com Castella la Manxa o Andalusia han recollit en una 
normativa específica sobre àrees de joc.

Per tant, tenint en compte la importància del joc com a element essencial per al 
desenvolupament dels infants i atès que aquests han de poder desenvolupar-se en 
unes condicions que en garanteixin l’adequació i la seguretat, 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular, en un 

termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, mitjançant 
un decret les condicions de seguretat als parcs infantils, als parcs d’aventura, atrac-
cions mecàniques i a altres espais de lleure sense pernoctació adreçats a infants i 
adolescents.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8514 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8514)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular, en un 
termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, mitjançant 
un decret les condicions de seguretat als parcs infantils, als parcs d’aventura, atrac-
cions mecàniques i a altres espais de lleure sense pernoctació adreçats a infants i 
adolescents.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en 
l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
250-00165/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, 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 la 
formación al cuerpo de Bomberos en la extinción de incendios de los vehículos eléc-
tricos, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El parque automovilístico de vehículos eléctricos sigue creciendo en España y 

se visualiza como la única opción de futuro a medio plazo. Como todo vehículo que 
circula por las carreteras españolas, tiene un riesgo real, el incendio. Un fallo técni-
co, el calentamiento de las celdas de la batería o un accidente pueden ser causantes 
de un incendio en este tipo de vehículos.

El cuerpo de Bomberos está muy entrenado al respecto en cuanto a vehículos de 
combustión interna, con los métodos conocidos hasta hoy, pero cuando se trata de 
un vehículo eléctrico se encuentran con riesgos de electrocución o incapacidad, por 
falta de formación o recursos, para apagar un fuego eléctrico de un vehículo que 
funciona con alta tensión.

Sin entrar en detalles técnicos y químicos de la composición de las baterías de 
los vehículos eléctricos, una batería de litio en un proceso descontrolado de «emba-
lamiento térmico» (thermal runaway) puede producir llamas que elevan su tempe-
ratura hasta los 600ºC.

Los fabricantes de vehículos eléctricos, tal como se hace con los vehículos con-
vencionales de combustión interna, protegen y refuerzan la zona donde se aloja el 
combustible (en este caso, las baterías). Pero los accidentes ocurren, y en caso de 
un fuerte choque puede producirse una perforación en la batería que desencadena 
el incendio.

En ese caso, el cuerpo de Bomberos debe estar preparado para actuar y, según el 
modelo de vehículo eléctrico que esté envuelto en llamas, la manera de extinguirlo 
será diferente. Por lo que la formación es vital para afrontar la realidad de la movi-
lidad eléctrica.

Esta formación debe incluir desde cómo desconectar la batería de alta tensión 
y la de baja tensión para evitar electrocuciones, hasta conocer los puntos de corte 
ideales para excarcelar a las víctimas de un accidente.

Los fabricantes están obligados a presentar a las autoridades las denominadas 
«hojas de rescate» para homologar cada modelo, donde indica el guiado de todo el 
cableado del vehículo y los puntos de corte ideales.

El incendio, además, no es el único riesgo. Los Bomberos también se enfrentan 
a los gases producidos por la combustión de la batería, que pueden provocar explo-
siones y son altamente tóxicos, por lo que el equipo que porten los bomberos debe 
ser adecuado a la situación.

Como ejemplo de la complejidad de la situación, a finales de 2017 en Landeck 
(Austria) un vehículo Tesla Model S tuvo un accidente en la S16 contra unas barre-
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ras de cemento mientras se realizaban unas obras en la carretera. Fueron necesarios 
35 bomberos y 5 vehículos para apagar el incendio de ese único vehículo eléctrico.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear un sistema centralizado de información para que los parques de Bom-

beros de Cataluña puedan acceder a la «hoja de rescate» de cada modelo eléctrico, 
compartan informes sobre las actuaciones realizadas y dispongan de cualquier otro 
material que ayude en la actuación que se tenga que realizar.

2. Desarrollar un plan de formación sobre la extinción de vehículos eléctricos, 
destinado a todos los parques de Bomberos de Cataluña, realizándose de manera 
cíclica según vaya evolucionando la tecnología e incrementándose la oferta de los 
fabricantes.

3. Dotar a todos los cuerpos de Bomberos de Cataluña del equipo necesario para 
afrontar los efectos de los gases tóxicos derivados de la combustión de las baterías 
eléctricas.

4. Colaborar con los fabricantes para crear una comunicación bidireccional con 
la que se pueda formar a los parques de Bomberos y, a su vez, los Bomberos puedan 
aportar ideas a los fabricantes para mejorar los sistemas de extinción de los vehícu-
los eléctricos.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6419; 8499 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6419)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al punt 2

2. Desarrollar un plan de formación sobre la extinción de incendios en vehículos 
eléctricos, destinado a todos los parques de Bomberos de Cataluña, realizándose de 
manera cíclica según vaya evolucionando la tecnología e incrementándose la oferta 
de los fabricantes.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8499)

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

1. Crear un sistema d’informació perquè els parcs de bombers de Catalunya pu-
guin tenir el «full de rescat» de cada model elèctric, comparteixin informes sobre 
les actuacions realitzades i disposin de qualsevol altre material que ajudi en l’actua-
ció que s’hagi de realitzar.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar avançant, en els propers anys, en la formació per millorar les capa-
citats i habilitats dels Bombers en les intervencions davant de sinistres amb aquestes 
tipologies de vehicles i, sobre tot, incidir en la millora de les condicions de seguretat 
dels actuants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Realitzar un anàlisi de risc sobre les actuacions on hi ha vehicles elèctrics im-
plicats amb l’objectiu d’identificar quins són els equips necessaris per afrontar els 
efectes dels gasos tòxics derivats de la combustió de les bateries elèctriques.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos 
estatals de policia i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució 
sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia i els Mossos d’Esqua-
dra, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El judici pel cas Caront a la suposada cèl·lula gihadista desarticulada pels Mos-

sos d’Esquadra a Terrassa ha posat de manifest les mancances pel que fa a la coor-
dinació dels cossos policials en investigacions tan rellevants per la seguretat pública 
com són les que lluiten contra el terrorisme gihadista. Els preocupants testimonis 
expressats durant el judici mostren desconfiança entre els cossos, fins el punt que en 
el mateix judici un dels membres dels Mossos, infiltrat a la cèl·lula durant mesos, va 
acusar el cos de la Policia Nacional de posar-lo en risc arran d’una delació.

Malgrat tenir ben present a la memòria els atemptats dels passats 17 i 18 d’agost 
del 2017, veiem com els diferents cossos policials segueixen manifestant problemes 
per a la coordinació, tant pel que fa a la compartició d’informació sensible, vital per 
a moltes investigacions, com pel que fa a la coordinació dins de les pròpies activi-
tats, que fan que es dupliquin investigacions i seguiments, com es pot comprovar 
amb el mateix cas Caront. Aquests problemes de coordinació posen en risc tot tipus 
d’operacions, no només en relació a investigacions de radicalitzacions o activitats 
gihadistes, sinó també pel que fa a la persecució del crim transnacional organitzat, 
un dels reptes de futur en matèria de seguretat internacional en el context de la glo-
balització.

Tal com molts experts apunten, però, és vital que les policies autonòmiques pu-
guin establir un contacte directe amb organitzacions supraestatals com Europol, o 
amb plataformes de compartició d’informació com el sistema SIENA, també d’àm-
bit europeu. S’estableix a la normativa europea que els Estats membres han de ga-
rantir una comunicació i una cooperació eficaces entre les autoritats competents i 
Europol, per tant sense necessitat d’intermediaris, que és el model adoptat a Espa-
nya a través de la Unitat Nacional d’Europol.

La coordinació policial és un element bàsic a l’hora d’assegurar la seguretat dels 
i les ciutadanes de Catalunya, i no pot ser dependent de la relació entre el govern de 
l’Estat i el govern de la Generalitat. És necessari generar marcs estables de coordi-
nació entre cossos policials que permetin generar, a la vegada, canals de comunica-
ció i confiança que, en definitiva, contribueixin a millorar la seguretat a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Impulsar les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya donada la situació 

de Nivell 4 (de 5) d’Alerta Antiterrorista.
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2. Assegurar la incorporació immediata del cos de policia dels Mossos d’Es-
quadra a les plataformes de compartició d’informació espanyola (CITCO) i europea 
(SIENA) com a membres de ple dret.

3. Assegurar la integració del cos de policia dels Mossos d’Esquadra al sistema 
de policia europea Europol com a membre de ple dret.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8500 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8500)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Convocar periòdicament les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya 
donada la situació de Nivell 4 (de 5) d’Alerta Antiterrorista en el marc del que pre-
veu la llei del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Fer les gestions escaients adreçades a la incorporació immediata del cos de 
policia dels Mossos d’Esquadra a les plataformes de compartició d’informació es-
panyola (CITCO) i europea (SIENA) tal com es va establir en els acords de la Junta 
de Seguretat de Catalunya de 10 de juliol de 2017.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició del punt 3

3. Fer les gestions escaients adreçades a la integració del cos de policia dels Mos-
sos d’Esquadra al sistema de policia europea Europol com a membre de ple dret tal 
com es va establir en els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya de 10 de 
juliol de 2017.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels 
uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado 

del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artí-
culos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre la modernización y renovación del vestuario y el material de los Mossos 
d’Esquadra, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra se refundó como cuerpo poli-

cial con competencias de policía integral en 1983, mientras que el despliegue total 
de sus efectivos en todo el territorio catalán tuvo lugar en 1994. Sin embargo, la úl-
tima renovación del vestuario y los materiales que tiene a su disposición el Cos de 
Mossos d’Esquadra tuvo lugar a principios de los años 80.

Por tanto, es imprescindible alcanzar un compromiso político y presupuestario 
tendente a asegurar la modernización y renovación del vestuario y de los materia-
les de la Policía de la Generalitat en base a los estándares europeos de seguridad, 
en aras a asegurar la viabilidad, el correcto funcionamiento y la integridad física de 
todos los agentes de este cuerpo policial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Proceder a la modernización y renovación en concepto de dotaciones específi-

cas y de dotaciones genéricas del vestuario y los materiales del Cos de Mossos d’Es-
quadra de la Generalitat, con el objetivo de equiparar estas dotaciones específicas y 
genéricas a los estándares de los países de nuestro entorno europeo.

2. Garantizar que la renovación del vestuario y de los materiales que tiene a su 
disposición el Cos de Mossos d’Esquadra se adapte a las características físicas de 
ambos sexos.

3. Destinar una partida presupuestaria para hacer efectivas esta modernización 
y renovación con la dotación suficiente en los próximos presupuestos de la Genera-
litat, y en años sucesivos si fuese necesario. Dicha partida será abierta y ampliable.

4. Presentar en sede parlamentaria, en el plazo de un año desde la aprobación de 
la presente resolución, un informe de cumplimiento de las medidas aprobadas en la 
misma.

Palacio del Parlamento, 15 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, diputado, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8501 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8501)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. En la mesura que ho permeti la disponibilitat pressupostària procedir a la 
modernització i renovació en concepte de dotacions específiques i de dotacions ge-
nèriques del vestuari i els materials del Cos de Mossos d’Esquadra de la Genera-
litat, i d’acord amb les necessitats operatives existents d’acord amb els estàndards 
policials europeus.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2

2. Garantir que, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i les necessi-
tats operatives, la renovació del vestuari i dels materials que té a la seva disposició 
el Cos de Mossos d’Esquadra s’adapti a les característiques físiques d’ambdòs sexes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. El Departament d’Interior informarà de les novetats que es vagin produint a 
través de la pàgina web i en retrà comptes del compliment de la resolució aprovada, 
tal i com estableix l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya.
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Alfonso Sánchez Fisac, 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 so-
bre medidas para la reducción de los accidentes en carretera que implican a ciclistas, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las noticias sobre muertes de ciclistas en las carreteras españolas se suceden 

continuamente. Son casos como atropellos y choques frontales, que podrían haber 
sido evitados si se hubiese tenido una actitud responsable y respetuosa hacia el resto 
de usuarios de la vía.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), desde 2010 se ha doblado el nú-
mero de accidentes en España, pasando de 3.606 accidentes en el año 2010 a 7.186 
en 2015. Y en cuanto a heridos, la DGT contabiliza que se ha pasado de 3.429 en 
2010 a 6.925 en 2015.

Asimismo, desde 2010, en España han perdido la vida 340 ciclistas en vía in-
terurbana, y 548 desde 2006.

Los ciclistas son los más vulnerables y, por lo tanto, son los principales conoce-
dores de las necesidades de nuestras carreteras, y a su vez quienes sufren en primera 
persona los riesgos que implica recorrer unos kilómetros por ellas. Es responsabi-
lidad de la Administración tomar las medidas necesarias para reducir al máximo 
estos riesgos, con el objetivo de evitar accidentes.

Diversas plataformas y asociaciones de ciclistas piden acciones para resolver 
esta situación y reducir al máximo el riesgo de accidente y atropellos.

Por otro lado, varios profesionales españoles del mundo del ciclismo como Mi-
guel Induráin, Pedro Delgado y Alberto Contador, han señalado los principales pro-
blemas que se encuentran las personas que practican este deporte en las carreteras: 
falta de prudencia por parte de algunos conductores, agresividad al volante, falta de 
respeto al metro y medio de distancia de seguridad y falta de controles de alcohole-
mia, especialmente a primera hora de la mañana de los fines de semana.

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

Propuesta de resolución
1. Realizar una campaña de concienciación dirigida a conductores de vehículos 

a motor sobre el respeto a los ciclistas, priorizando los adelantamientos en carretera 
respetando el metro y medio mínimo establecido en la normativa.

2. Realizar una campaña informativa dirigida a los ciclistas sobre buenas prác-
ticas en la conducción, priorizando el uso de iluminación nocturna, elementos para 
facilitar su visibilidad y uso del casco.

3. Instar a la administración competente en cada caso a la adecuación de las vías 
urbanas al uso de movilidad ecológica y sostenible, así como a la señalización de las 
zonas transitadas por bicicletas.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, dipu-

tado, GP Cs
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