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Sessió 7, dimecres 16 de gener de 2019

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte
rior sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una inves
tigació judicial. Tram. 35400067/12 Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte
rior sobre l’operatiu dels bombers per a l’extinció de l’incendi del 5 de gener de 2019 
a Badalona. Tram. 35400079/12 Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Consti
tució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb relació a llur activitat associativa. Tram. 35600250/12 Jean 
Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la Divisió d’Afers Interns i l’ade
quació a dret de les seves actuacions. Tram. 35600252/12 Matías Alonso Ruiz, jun
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers Interns dels Mos
sos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament 
d’aquesta divisió i l’adequació a dret de les seves actuacions. Tram. 35600253/12 
Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta
dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos 
de Bombers de la Generalitat. Tram. 35600295/12 Alfonso Sánchez Fisac, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Depar
tament d’Interior amb relació als incendis recents. Tram. 35600298/12 Jean Castel 
Sucarrat, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes. 
Tram. 25000128/12 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).

9. Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la violència mas
clista en dones i joves. Tram. 25000355/12 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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10. Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del compliment de la neu
tralitat en l’espai públic per la Generalitat. Tram. 25000359/12 Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 148, 11; esmenes: BOPC 179, 7).

11. Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista. Tram. 25000362/12 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 153, 33; esmenes: 
BOPC 186, 18).

12. Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol. Tram. 
25000372/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 166, 8; 
esmenes: BOPC 199, 5).

13. Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la 
Generalitat. Tram. 25000449/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 194, 33).
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Punt 8 | 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 PSCUNITS

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

Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del 
compliment de la neutralitat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 15435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 eva-
luación y el seguimiento del cumplimiento de la neutralidad en el espacio público 
por la Generalitat de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El respeto y la garantía de la libertad ideológica de la que disfrutamos los ciuda-

danos en virtud de la Constitución Española exige la prohibición de la oficialización 
de una ideología por parte de las Administraciones Públicas. Y es que las Adminis-
traciones Públicas deben actuar siempre con objetividad y persiguiendo el interés 
general de todos los ciudadanos.

De ahí que nuestra Constitución, tal y como ha venido declarando el Tribunal 
Constitucional desde su STC 5/1981, exija que «todas las instituciones públicas [...], 
han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales».

La neutralidad no es un capricho sino un mecanismo de protección del máximo 
respeto y la máxima eficacia del pluralismo político, valor y principio esencial de la 
democracia y de nuestro Estado Democrático de Derecho.

Por todo ello, las Administraciones Públicas y los Poderes del Estado deben 
asegurar la neutralidad del espacio público (edificios, establecimientos públicos o 
cualquier elemento del dominio público sobre el que tuviese competencias) evitan-
do así su monopolización o su uso exclusivo y excluyente mediante la ocupación no 
autorizada y con vocación de permanencia indefinida de símbolos partidistas, pro-
pagandísticos o vinculados a determinadas opciones políticas.

Lamentablemente en Cataluña ha venido siendo muy habitual el generalizado 
incumplimiento de la neutralidad en el espacio público caracterizada por la colo-
cación con carácter de permanencia indefinida en el espacio público de símbolos 
partidistas vinculados a las opciones políticas separatistas (lazos, esteladas, cruces, 
pancartas, etc.).

Además, en Cataluña, la Administración Pública autonómica y muchos ayunta-
mientos están incurriendo en una triple violación del orden constitucional: 1) promo-
viendo o tolerando la oficialización de una ideología de parte mediante la ocupación 
del espacio público, con pretensión de permanencia, de una simbología partidista; 
2) incumpliendo el deber constitucional de «servicio objetivo al interés general» al 
imponer un servicio ideologizado de los medios y servicios públicos; y 3) renun-
ciando a hacer cumplir la legalidad constitucionalidad, la jurisprudencia que la ha 
interpretado, así como las resoluciones de los tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

En consecuencia, es del todo imprescindible que la Administración de la Gene-
ralitat de Cataluña remedie esta situación de incumplimiento y proceda a la inme-
diata retirada de los símbolos partidistas que se encuentran colocados con vocación 
de permanencia el espacio público.
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Además, es necesario que el Parlamento de Cataluña y la ciudadanía en general 
dispongan de informes periódicos del grado del cumplimiento de su deber de man-
tenimiento de la más estricta neutralidad en el espacio público.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar infor-

mes mensuales del grado de cumplimiento de su deber de garantizar la más estricta 
neutralidad en el espacio público. Los informes mensuales deben contener la rela-
ción de actuaciones llevadas a cabo en el respectivo periodo, con indicación de la lo-
calización, la fecha, la descripción de lo realizado y los responsables de la actuación.

Palacio del Parlamento, 06 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18927 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 17.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18927)

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

De tot el text de la proposta.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment de la violència feixista, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat diumenge 9 de setembre, el partit extraparlamentari Vox va convocar 

a la ciutat de Barcelona una mobilització que va rebre el suport del conjunt d’orga-
nitzacions i partits polítics de l’extrema dreta, amb assistents vinguts d’arreu del 
territori espanyol: Democracia Nacional, Generación Identitaria, Frente Visigodo, 
La Falange i España 2000, entre d’altres, van manifestar-se per Barcelona. Si no 
hagués estat pel cordó policial, nombrosos membres d’aquestes organitzacions hau-
rien agredit les manifestants antifeixistes de la mobilització paral·lela convocada per 
Unitat contra el Racisme i la Xenofòbia.

Tal com ja ha succeït en els darrers mesos, però, una vegada desconvocada la 
mobilització es van registrar dues agressions, una al Poble-sec i una al Clot, per 
part d’assistents a la mobilització. En la primera, un dels agressors és un militant de 
Democracia Nacional, involucrat a l’atac al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris 
al mes de juliol; en el segon cas, els denunciats parlaven també d’un component ho-
mòfob en l’agressió.

L’extrema dreta no pot actuar impunement, i no podem abaixar la guàrdia davant 
agressions com les del 9 de setembre, així com en casos com el de l’esmentat atac al 
Casal Tres Voltes Rebel, en el qual, després d’aparèixer unes pintades d’extrema dre-
ta a la façana de l’edifici del casal i en un parell d’equipaments municipals, quinze 
persones d’estètica neonazi van irrompre una vegada desconvocada la manifestació 
de rebuig a les pintades, tot portant armes blanques visibles (ganivets, porres i, fins 
i tot, martells) i atacant amb pedres i cadires metàl·liques. O com el cas de l’agressió 
al fotoperiodista Jordi Borràs, qui va patir una fractura al nas a causa de l’atac d’una 
persona, un inspector destinat a la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Na-
cional al crit de «viva España y viva Franco».

No podem restar impassibles davant de la proliferació de la impunitat feixista 
i de l’ocupació de l’espai públic per part d’aquests grups d’extrema dreta. Aturar 
aquesta proliferació d’accions, protegint la neutralitat de l’espai públic, és responsa-
bilitat de tots i totes.

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

Proposta de resolució
1. Fer una mostra clara de rebuig a la violència dels grups d’extrema dreta que 

actuen al territori català, i que realitzen una ocupació de l’espai públic.
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2. Dissenyar i millorar les eines de les quals disposen els Mossos d’Esquadra a 
l’hora d’actuar contra la violència de l’extrema dreta, tot millorant els operatius de 
prevenció i actuació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19307 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19307)

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

1. Fer una mostra clara de rebuig a la violència dels grups d’extrema dreta que 
actuen al territori català, i en qualsevol àmbit d’actuació.

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

Reforçar les eines de les quals disposen els Mossos d’Esquadra a l’hora d’actuar 
contra la violència de l’extrema dreta, i avaluar en cada cas els operatius de preven-
ció i actuació.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de 
futbol
250-00372/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 17034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

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, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la violència dels ultres dels equips de futbol de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En les darreres dècades, el moviment del hooliganisme, especialment a Europa, 

va comportar èpoques de violència extrema entre grups que deien pertànyer (i, fins i 
tot, representar) a diversos equips de futbol de lligues i nivells diferents.

A Catalunya, després d’un període de certa calma i replegament, els tres clubs 
que ara mateix competeixen al màxim nivell (el Futbol Club Barcelona, el Reial 
Club Deportiu Espanyol i el Girona Futbol Club) han vist com, amb trajectòries de-
siguals, els grups ultres refugiats sota aquests equips tornen a perpetrar (o ho fan 
amb més intensitat) diversos atacs i batalles multitudinàries amb altres aficions o 
contra col·lectius ben diversos, com els antifeixistes.

El primer equip que en la darrera època va viure el repunt de la violència i la 
presència a l’estadi d’aquests grups ultres va ser l’Espanyol. Arran del canvi d’estadi, 
el club va aprofitar per a prohibir l’entrada com a grup al col·lectiu denominat «Bri-
gadas Blanquiazules», però no els va prohibir l’entrada com a individus. La preocu-
pació va començar amb el canvi de president, l’any 2012, i els pitjors temors es va-
ren confirmar quan, en un desplaçament a Sant Sebastià, l’Ertzaintza va aconseguir 
aturar una baralla entre les dues aficions, quelcom que va comportar l’expulsió de 20 
socis de l’entitat. Tot i que van passar un parell d’anys sense incidents destacables, el 
passat mes de gener de l’any 2018, en un partit contra el Futbol Club Barcelona, 50 
aficionats van ser expulsats del Camp Nou per aldarulls, i també hi va haver algun 
incident al desplaçament a Girona.

Si bé semblava, doncs, que la preocupació per la reaparició del moviment ultra 
s’estenia per les graderies i la directiva de l’Espanyol, des d’inicis de l’any 2017 el 
repunt més fort de violència ultra s’ha viscut al club veí, el Barça, on els «Boixos 
Nois» han protagonitzat diversos incidents, tant dins de l’estadi (en l’esmentat inci-
dent amb els ultres de l’Espanyol del mes de gener de 2018, o al Miniestadi en un 
partit de categories formatives contra l’Atlético de Madrid el mes de març del ma-
teix any) com en desplaçaments (a Vitòria i a la final de la Copa del Rei a Madrid 
l’any 2017, i a València aquest 2018). El darrer incident es va viure aquest passat 18 
de setembre a la prèvia del partit de Champions League davant el PSV Eindhoven, 
on ultres d’ambdós equips van protagonitzar una baralla a una terrassa del carrer 
Felipe de Paz, a les immediacions del Camp Nou, amb cops de puny, porres exten-
sibles i llançament de cadires metàl·liques.

Com dèiem, també el Girona F.C ha registrat problemes amb el grup ultra situat 
al gol sud de Montilivi, els «Gerunda Sud», que recullen el testimoni del grup ac-
tiu entre 2008 i 2009 conegut com a «Ultras Gerona», de marcat caràcter feixista. 
Així, abans de l’històric ascens, alguns membres d’aquest grup van assaltar un bar 
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amb salutacions feixistes i cridant consignes nazis, i van acabar agredint quatre afi-
cionats declarats antifeixistes del mateix equip. Malgrat l’agressió, tant la Policia 
Municipal de Girona com els Mossos d’Esquadra només van expulsar als membres 
del grup ultra del bar, sense detencions. En els darrers mesos, a Santa Coloma de 
Farners, un col·lectiu antifeixista ha denunciat que diversos ultres del Girona han 
agredit i perpetrat accions de caràcter feixista contra diversos veïns del municipi, 
especialment contra membres del Casal Independentista La Sega 1640.

Els grups ultres dels tres equips esmentats tenen en comú que s’autodenominen 
com a «apolítics», però la càrrega ideològica darrere d’aquests grups ultres, que 
pretenen amagar-se darrere de la consideració de «grup d’animació» en moltes oca-
sions, és innegable.

El món del futbol mou a desenes de milers de persones a Catalunya, no només 
en nombre de socis dels clubs de futbol més grans, sinó en infants en formació i en 
aficionats sense carnet. El futbol, així com el conjunt de l’esport, ha de ser corretja 
de transmissió d’una sèrie de valors que han d’impregnar la nostra societat, des de 
la promoció d’una vida sana fins al respecte pel contrincant. És per això que podem 
afirmar que la violència, sigui física o verbal (en formes de racisme, xenofòbia o ho-
mofòbia) no pot tenir cabuda a la nostra societat.

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

Proposta de resolució
1. Interlocutar amb la Federació Catalana de Futbol i els clubs de futbol amb 

l’objectiu que actuïn amb més contundència amb aquells socis que participin del fo-
ment de la violència i els actes ultres tant dins com fora dels estadis.

2. Millorar la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els clubs de futbol a 
l’hora d’identificar aquells socis que puguin fomentar actituds d’odi i dur a terme 
accions violentes als estadis de futbol.

3. Condemnar enèrgicament l’ús del pretext de competició futbolística per tal de 
donar empara a accions i actituds violentes que van en contra dels valors positius 
que l’esport ha de transmetre a la societat.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19846; 21208 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19846)

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

Impulsar, a través de la Secretaria General de l’Esport, una campanya, conjun-
tament amb les diferents Federacions Esportives i mitjans de comunicació, per po-
tenciar els valors positius del món de l’Esport, posant en valor els hàbits saludables, 
integradors i de respecte de la pràctica esportiva i sent inflexibles amb les actituds 
violentes o irrespectuoses.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21208)

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

Continuar la interlocució amb la Federació Catalana de Futbol i els clubs de 
futbol amb l’objectiu que actuïn amb més contundència amb aquells socis que par-
ticipin del foment de la violència i els actes ultres tant dins com fora dels estadis.

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

Mantenir la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els clubs de futbol a l’ho-
ra d’identificar aquells socis que puguin fomentar actituds d’odi i dur a terme ac-
cions violentes als estadis de futbol.
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Punt 13 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de 
Bombers de la Generalitat
250-00449/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 20386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les condicions laborals del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dilluns 29 d’octubre de 2018, prop de 400 bombers del cos de la Generalitat 

de Catalunya es varen mobilitzar pels carrers de Catalunya per tal de fer palès el 
seu malestar en relació a les condicions laborals de precarietat a les quals es veuen 
sotmesos a l’hora de dur a terme la seva tasca.

Els sindicats coincideixen a denunciar una doble existència de mancances: d’una 
banda, de personal, i d’una altra, de material.

Denuncien que, actualment, la plantilla està composada per 2.200 bombers ope-
ratius, que durant el passat any 2017 van realitzar al voltant de mig milió d’hores 
extres, arribant a treballar, de mitjana, un 10% més que altres funcionaris (aproxi-
madament 160 hores de diferència), així com arribant a una diferència de 230 hores 
més que els Bombers de Barcelona. A més, les hores extres s’estan retribuint 3 euros 
per sota del preu d’hora treballada.

També denuncien l’estat deplorable tant de la flota de vehicles, obsolets (tenen 
15 anys de mitjana), com del material de treball (falten mànegues, equipament,...) i 
dels parcs, en moltes ocasions en estat ruïnós, amb filtracions quan es donen episo-
dis de pluja.

Tal com el mateix director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 
reconeix, en els darrers anys (segons denuncien els sindicats, 20) no s’han fet les in-
versions necessàries, malgrat que sí que s’han realitzat plans destinats a aquest cos. 
El mateix director general ha admès que, del conjunt de reivindicacions presenta-
des pels representants del cos de Bombers, se’n comparteix «el 90%» del contingut.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar del finançament necessari els plans referents al cos de Bombers de la 

Generalitat de Catalunya per tal de millorar les condicions laborals dels membres 
del cos i poder desplegar-los correctament.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP
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