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Sessió 6, dimecres 28 de novembre de 2018

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de la Fundació RACC davant la Comissió d’In-
terior per a informar sobre la situació de la seguretat vial i les propostes per a millo-
rar-la. Tram. 357-00015/12. Comissió d’Interior. Compareixença.

2. Compareixença de Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, o de Carme Gibert, 
responsable del Departament de Programes de la Fundació RACC, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la campanya «Park your phone». Tram. 357-00016/12. 
Comissió d’Interior. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra 
al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Tram. 250-00354/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 143, 45; esmenes: BOPC 179, 5).

4. 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).

5. 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).

6. Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la seguretat pública 
en municipis de l’Alt Empordà. Tram. 250-00308/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 136, 77; esmenes: BOPC 174, 12).

7. Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix Llobregat. 
Tram. 250-00320/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
140, 13; esmenes: BOPC 174, 13).

8. Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la violència mas-
clista en dones i joves. Tram. 250-00355/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 148, 8; esmenes: BOPC 179, 6).
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 
per l’augment d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Barcelona compta, segons dades oficials, amb més de 30 milions de 

visitants a l’any. L’època d’estiu compta amb la característica de ser sempre la que 
pateix un repunt de la població flotant, dirigint-se tota l’atenció a les platges, les zo-
nes de lleure i els veïnats més propers al centre, com és el cas del districte de Ciutat 
Vella, que és al cor mateix de la capital catalana.

Aquest augment de la pressió turística que comporta l’estiu al districte de Ciu-
tat Vella comporta també l’augment del nombre de furts. A la ciutat, en els darrers 
anys, i com a conseqüència també del creixement del nombre de visitants, hi ha ha-
gut un procés d’auge dels carteristes, entre altres problemàtiques, que ha compor-
tat un creixement negatiu a l’alça des de l’any 2016, tendència encara mantinguda 
aquest 2018.

Malgrat el sobreesforç de l’Ajuntament de Barcelona a l’hora de gestionar la se-
guretat ciutadana i l’ordre públic, tant pel que fa a recursos humans (amb la contrac-
tació, aquest estiu, de 100 nous agents) com econòmics (manteniment de la inversió 
de 12 milions d’euros destinats a una bossa d’hores extres per allargar els horaris de 
patrulla), i malgrat també la bona coordinació existent entre els cossos policials dels 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, així com de les administracions, se seguei-
xen detectant moltes deficiències.

En les darreres setmanes, tant els veïns i veïnes d’alguns dels barris més afec-
tats de Ciutat Vella com els mateixos sindicats del cos dels Mossos d’Esquadra han 
manifestat els problemes de seguretat a la zona. En el cas dels sindicats policials, es 
reclama un augment d’efectius, especialment per a les funcions de patrullatge, més 
enllà del Pla d’Estiu activat al mes de juny, consistent en el manteniment d’una bos-
sa d’hores extra per a allargar la jornada laboral.

És necessari considerar, a més, que les funcions d’investigació sobre delinqüèn-
cia i les qüestions d’ordre públic corresponen als Mossos d’Esquadra, i no pas a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. Tal com reconeixen els mateixos sindicats, el nivell 
d’alerta terrorista provoca que molts agents hagin de passar a dur a terme funcions 
de control estàtic, reduint, doncs, el nombre d’agents de patrullatge.

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

Proposta de resolució
1. Augmentar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a la 

ciutat de Barcelona, especialment al districte de Ciutat Vella.
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2. Augmentar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a fun-
cions de patrullatge.

3. Considerar, de cara a la planificació en els anys vinents, la problemàtica de 
l’augment de la població flotant a l’estiu a la ciutat de Barcelona, per tal de reforçar 
la tasca dels agents destinats a patrullar a la ciutat.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18928 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 17.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18928)

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

1. Revisar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat 
de Barcelona, especialment al districte de Ciutat Vella, d’acord amb els criteris es-
tablerts pels òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

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

2. Revisar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a fun-
cions de patrullatge 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 i addició del punt 3

3. Continuar treballant, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
de cara a la planificació en els anys vinents, per a la prevenció de delictes i tenint 
en compte la problemàtica de l’augment de la població flotant a l’estiu a la ciutat de 
Barcelona, per tal de reforçar el servei policial i l’atenció a la ciutadania.
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Punt 4 | 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, 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 5 | 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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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la 
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

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 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la urgente 
necesidad de mejorar la seguridad pública en municipios del Alt Empordà, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación que viven diversos municipios del Alt Empordà en materia de se-

guridad pública es grave y alarmante. Colera, Garbet, Vilajuïga, Portbou, Llançà, 
Cadaquès o Port de la Selva son poblaciones que carecen de efectivos de Mossos 
d’Esquadra con carácter permanente y que multiplican en gran cantidad sus habi-
tantes en época estival.

Además, su situación geográfica, formando en la práctica parte de la frontera 
entre España y Francia, añade un factor de riesgo a la seguridad pública como es el 
intenso tráfico de personas, con la especial dificultad para los desplazamientos des-
de las comisarías de Mossos d’Esquadra más próximas que se encuentran en Roses 
y Figueres por el levado tráfico y el atractivo para la delincuencia organizada trans-
fronteriza.

La situación de estas comisarías comporta en caso de precisarse actuaciones en 
materia de seguridad pública en estos municipios unos tiempos de reacción míni-
mos de 40 minutos, lo que evidentemente dificulta o imposibilidad la efectividad de 
dichas actuaciones.

Además, la oficina de proximidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra de Portbou 
y la comisaría compartida de Llançà son totalmente insuficientes para las necesida-
des de estas poblaciones. De hecho, la oficina de proximidad dispone únicamente de 
dos efectivos policiales que, en caso de actuación fuera de la misma, deben dejarla 
completamente desatendida. 

Todas estas circunstancias comportan una sobrecarga y desbordamiento de tra-
bajo, tanto de los efectivos de policía local, como especialmente de otros cuerpos 
y fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Nacional que no tienen 
encomendadas con carácter preferente la seguridad pública de estas poblaciones, 
los cuales en muchísimas ocasiones son los primeros efectivos públicos obligados a 
intervenir en situaciones de riesgo o peligro.

Esta lamentable realidad es una muestra más de la dejación y el abandono de la 
Generalitat de sus competencias en materia de seguridad que repercute en la vida 
diaria de los habitantes de estas poblaciones, los cuales se sienten y están en muchas 
ocasiones desprotegidos.

Es necesario remediar esta situación con medidas urgentes para que los habitan-
tes de estos municipios del Alt Empordà no sufran la inseguridad y desprotección 
que actualmente padecen.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
1. Reconocer y alabar la labor que vienen desempeñando los efectivos de las po-

licías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional en materia de seguridad pública 
en los municipios del Alt Empordà que no disponen de comisarías de Mossos d’Es-
quadra, en los que son la primera fuerza pública en intervenir en muchas ocasiones 
ante situaciones de peligro.

2. Estudiar urgentemente el inmediato establecimiento de una comisaría en al-
guna ubicación más próxima a las poblaciones indicadas en la parte expositiva de 
esta resolución.

3. Rediseñar la actual distribución territorial del cuerpo de Mossos d’Esquadra, 
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales, de tal manera 
que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población de l’Alt Empordà 
que sea homogéneo.

4. Incrementar en, al menos, 30 agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra la 
plantilla preferentemente destinada a cumplir con labores de seguridad pública en 
las poblaciones del Alt Empordà indicadas en la parte expositiva de esta resolución. 

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17862 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17862)

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

1. Reconèixer i lloar la tasca que porten a terme tots els cossos policials presents 
a Catalunya en matèria de seguretat pública als municipis de l’Alt Empordà que no 
disposen de comissaries de Mossos d’Esquadra., en los que son la primera fuerza 
pública en intervenir en muchas ocasiones ante situaciones de peligro.

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

2. Considerar el estudio de l’establiment d’una comissaria en alguna ubicació 
més propera a les poblacions indicades a la part expositiva d’aquesta resolució.

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

3. Rediseñar la actual distribución territorial del cuerpo de Mossos d’Esquadra, 
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales, de tal manera 
que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población de l’Alt Empordà 
que sea homogéneo.

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

4. Valorar i estudiar l’increment d’agents del cos de Mossos d’Esquadra la plan-
tilla preferent destinada a complir amb tasques de seguretat pública a les poblacions 
de l’Alt Empordà indicades a la part expositiva d’aquesta resolució.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix 
Llobregat
250-00320/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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 
creació d’un nou parc de bombers al Baix Llobregat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La comarca del Baix Llobregat amb 30 municipis i 813.996 habitants, compta 

amb nou parcs de bombers, distribuïts en els municipis de Cornellà de Llobregat, 
Sant Boi, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Collbató, Sant Climent i Begues.

Els municipis de Vallirana, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cerve-
lló i Torrelles de Llobregat presenten unes característiques singulars respecte de la 
resta de la comarca. Aquests municipis estan situats en plena muntanya, tenen una 
superfície forestal que envolta els nuclis urbans i compten amb nombroses urbanit-
zacions. El risc d’incendi forestal i l’afectació als nuclis habitats és una de les seves 
majors preocupacions cada estiu, ja que pateixen una mancança en seguretat.

L’estadística disponible de les actuacions dels bombers en aquests municipis, que 
sumen 46.636 habitants en primeres residències, indica una activitat gens menys-
preable per atendre els diversos tipus d’incidències que es produeixen.

A més, la Carta de Serveis dels Bombers de la Generalitat preveu entre els seus 
compromisos que, en intervencions urgents, el temps d’arribada des de l’avís a bom-
bers serà com a màxim de 20 minuts en entorns urbans, cosa que no passa en moltes 
incidències produïdes en els municipis de la zona central del Baix Llobregat.

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. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2019, una dotació pressu-

postària per la creació, com a mínim, d’un parc de bombers a la zona central de les 
muntanyes del Baix Llobregat que doni servei als municipis de Vallirana, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

2. Incrementar, abans de finalitzar l’any 2018 i mentre que no es construeixi el 
nou parc de bombers a la zona central del Baix Llobregat, els recursos de personal i 
d’equipaments dels parcs de bombers més propers als municipis de Vallirana, Cer-
velló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 17861 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17861)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Incrementar, a la zona del Baix Llobregat, els recursos de personal i d’equi-
paments dels parcs de bombers més propers als municipis de Vallirana, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la 
violència masclista en dones i joves
250-00355/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada 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 el 
impulso de proyectos preventivos para mujeres y jóvenes que han padecido o pueden 
padecer violencia machista, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista establece los mecanismos para contribuir a su erradicación. La normativa 
internacional, nacional, autonómica y local ha desarrollado un amplio conjunto de 
derechos y medidas para erradicar las violencias contra las mujeres.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres y 
aborda de forma específica los derechos de las mujeres ante la violencia machista. 
En su artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo que corresponde a 
la Generalidad la competencia exclusiva de la regulación de las medidas y los ins-
trumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección 
y prevención, así como la regulación de servicios y recursos propios destinados a 
conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo 
de violencia.

El título III de la propia Ley 5/2008 regula todos los derechos de las mujeres a la 
prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación 
integral, que pasan a ser el núcleo central de los derechos de las mujeres en situa-
ciones de violencia machista. En su capítulo 1 determina el derecho a la protección 
efectiva, lo que vincula a los cuerpos de policía autonómica y local, los cuales deben 
vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órga-
nos judiciales.

Durante los años 2016 y 2017 los Mossos d’Esquadra recibieron respectivamen-
te 12.452 y 12.789 denuncias de violencia machista en el ámbito de la pareja, por lo 
que puede apreciarse que la tendencia muestra un incremento en el número de casos.

El último informe del TSJC del que disponemos destaca que en los últimos ejer-
cicios se ha considerado necesario singularizar y ampliar la información sobre esta 
materia, en concreto sobre los delitos que incluyendo los establecidos en el artículo 
153 del Código Penal y los del artículo 173 del propio texto legal suponen cerca del 
70% de la actuación policial y judicial.

Respecto a las denuncias judiciales siguen un progresivo aumento desde el año 
2013 hasta el 2017, pasando a suponer 5.142 denuncias en el año 2015, 5.188 denun-
cias en el año 2016 y 5.555 denuncias en el año 2017. Es decir, en el año 2017 ha 
habido un incremento de un 7,07% de las denuncias tramitadas en los juzgados de 
Violencia Sobre la Mujer con respecto al año anterior. En el año 2017 se ha incre-
mentado también la pendencia de los procedimientos penales que se tramitan en es-
tos juzgados, constatando que la forma principal de iniciarse estos procedimientos 
es a través de los atestados de los miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad.
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En esta temática las personas jóvenes son un colectivo que puede padecer situa-
ciones de violencia en sus primeras relaciones de pareja, por lo que es clave llevar a 
cabo actuaciones preventivas para dotarles de conocimientos sobre la identificación 
de elementos iniciales de violencia machista y actuar para poderlos combatir. En 
concreto, durante el año 2017 se incrementaron un 11% las denuncias de menores 
por violencia machista y también los menores denunciados por este motivo.

La página gencat del Departament d’Interior gencat tiene publicado desde hace 
más de un año que se está trabajando en una web específica para mujeres y jóvenes 
que han padecido o puedan padecer violencia con la finalidad de crear un espacio 
con recomendaciones para las posibles víctimas y crear alternativas para que pue-
dan salir de ese círculo de violencia, difícil de romper. Sin embargo, se publicó des-
de hace más de un año y a pesar de que es un tema preocupante y creciente, aún no 
ha sido puesto en marcha.

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. Dar impulso y crear en un plazo de 3 meses el proyecto «Trencant el cercle» 

consistente en una plataforma específica de información, interacción y recomenda-
ciones a mujeres con un apartado especial para jóvenes que hayan padecido o pue-
dan padecer violencia sexual, facilitando alternativas sobre los circuitos de salida.

2. Impulsar proyectos preventivos dirigidos a jóvenes consistentes en llevar a 
cabo acciones informativas y formativas referidas a diferentes aspectos de la segu-
ridad, tales como ciberacoso o violencia sexual.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2018.
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17987; 18929 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 17.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 17987)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació i addició 

1. Dar impulso y crear en un plazo de tres meses el proyecto «Trencant el cercle» 
consistente en una plataforma específica de información, interacción y recomenda-
ciones a la sociedad con un apartado especial para jóvenes que hayan padecido o 
puedan padecer violencia sexual, facilitando alternativas sobre los circuitos de sali-
da y evitando su normalización. Asimismo, incluir herramientas para que los hom-
bres puedan identificar los principales problemas de la masculinidad tradicional, 
y aprender más sobre las nuevas masculinidades.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició

2. Destinar los recursos necesarios para impulsar proyectos preventivos dirigi-
dos a jóvenes consistentes en llevar a cabo acciones informativas y formativas re-
feridas a diferentes aspectos de la seguridad en internet, tales como el ciberacoso, el 
sexaprending o la violencia sexual en este ámbito.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició

3. Siguiendo el modelo de Naciones Unidas y su campaña del «He for She», im-
pulsar proyectos preventivos centrados en la división tradicional de los roles de gé-
nero como elemento identificador de conductas de riesgo en relación a la violencia 
machista, con especial interés en tratar y abrir el debate de aquello conocido como 
nuevas masculinidades.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18929)

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

1. Donar impuls i crear en un termini de 3 mesos el projecte «Trencant el cercle», 
consistent en una plataforma específica d’informació, interacció i recomanacions a 
dones amb un apartat especial per a joves que han patit o poden patir violència se-
xual, facilitant alternatives sobre els circuits de sortida.

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

2. Continuar impulsant projectes preventius dirigits a joves mitjançant accions 
informatives i formatives que prioritzin la transformació dels imaginaris col·lectius 
i dels estereotips predominants sobre feminitat i masculinitat i també les referides a 
diferents aspectes de la seguretat, tal com ciberassetjament o violència sexual.
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