
CI
DOSSIER

Sessió 11, dimecres 27 de març de 2019

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del Cos de Bombers de 
la Generalitat. Tram. 357-00265/12. Comissió d’Interior. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància. Tram. 
250-00535/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 223, 
36; esmenes: BOPC 260, 15).

3. Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de 
certs barris de Figueres. Tram. 250-00558/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 231, 112; esmenes: BOPC 260, 18).

4. Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers. Tram. 
250-00564/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 37; esmenes: 
BOPC 272, 10).

5. Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos de Mos-
sos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut 
i la Constitució. Tram. 250-00570/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 
44; esmenes: BOPC 272, 10).
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la 
infància
250-00535/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 per a la prevenció de l’abús sexual en la infància, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Són múltiples les declaracions, cartes i convencions que a nivell internacional 

protegeixen els drets de la infància per tal d’assegurar la inclusió social i una atenció 
adequada dels nens i nenes. Concretament, la Convenció dels Drets dels Infants és 
un tractat internacional que reconeix els drets durant la infància i que, en el seu ar-
ticle 19, recull el dret dels infants a viure sense cap tipus de violència i, per tant, tota 
la infància té dret a ser protegida contra els abusos i l’explotació sexual. En aquest 
sentit, és realment preocupant i alarmant la situació del infants envers les violències 
sexuals, i, en els últims temps, hem vist com la preocupació social ha anat creixent a 
Catalunya envers l’abús sexual després de la descoberta de diversos casos mediàtics.

De fet, la resolució 137/II aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 1987, el 
pacte per a la Infància a Catalunya de l’any 2013, o la Moció 6/XI aprovada per 
unanimitat l’anterior legislatura, entomen el compromís institucional de lluitar con-
tra l’abús sexual durant la infància, amb una atenció adequada i especialitzada per 
a les víctimes.

Tot i la manca de dades sobre l’abús sexual infantil, una de les pitjors formes de 
violència contra la infància, sabem que 1 de cada 2 víctimes d’abús sexual que es 
denuncia a Catalunya és una nena o un nen. Cal tenir en compte que el pitjor pro-
blema de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten i que, per tant, 
molts casos romanen ocults. Només un 15% dels abusos sexuals infantils es denun-
cien ja que és difícil que un infant entengui la situació com un abús o bé per por, 
vergonya o intimidació i, per tant, l’abús sexual infantil acaba amb l’encobriment 
i la impunitat. Entitats com Save The Children asseguren que els estudis puntuals 
duts a terme a Catalunya sobre prevalença de l’abús sexual infantil mostren que un 
17 % de la població (el 15,5 % dels nois i el 19 % de les noies) ha patit abús sexual 
durant la infància.

Per tant, cal avançar especialment en la prevenció d’aquest tipus de delictes, ja 
que està constat que programes de prevenció redueixen a la meitat les possibilitats 
que una nena o nen pateixi abús sexual. Alhora, cal millorar en la protecció, així 
com en el diagnòstic, tractament i rehabilitació que s’ofereix a les víctimes d’abús 
sexual infantil. El sistema català de protecció de la infància segueix deixant molts 
infants desprotegits i la manca de recursos especialitzats així com de coordinació 
intra i interdepartamental formen part de la realitat més urgent que cal combatre des 
del Govern i les institucions.

Un dels principals problemes el trobem també en el procés judicial que han de 
passar els nens i nenes víctimes d’abús sexual. Una vegada s’ha interposat la de-
núncia els infants tornen a explicar els fets una mitjana de 4 vegades. La prova pre-
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constituïda, que permet que la declaració de l’infant sigui gravada davant del jutge 
el més aviat possible i només es produeixi una vegada, s’utilitza només en el 33’3% 
dels casos. A més, la mitjana dels processos dura uns tres anys i en el 38% dels ca-
sos a nivell estatal s’ha atenuat la pena per «dilació indeguda». Per tant, el procés 
judicial provoca una revictimització o victimització secundària de l’infant que ha de 
passar diversos cops per la declaració i fer front a un procés llarg i traumàtic. Una 
revictimització que també pateix en el circuit d’atenció, ja que l’infant ha d’explicar 
el relat de la violència patida en repetides ocasions, com en centres hospitalaris o 
serveis socials.

En diversos països del nostre entorn, com Suècia, Noruega o Dinamarca, els re-
cursos d’atenció a nens i nenes que han patit abusos sexuals s’articulen en les ano-
menades Cases dels Infants (Barnhaus) per tal de donar resposta a les necessitats 
específiques que requereixen els menors víctimes d’abusos sexuals, molt diferents 
que en els casos de víctimes adultes. Es tracta d’un únic espai on es coordinen ser-
veis socials, jutjats, policia i sistema sanitari per tal d’evitar que l’infant hagi d’acu-
dir a múltiples institucions i repetir el seu relat més d’una vegada. D’aquesta manera 
el nen o nena explica la seva història una única vegada, evitant la descoordinació 
entre el àmbits implicats i la revictimització de l’infant. En els països on funcionen 
aquests Cases dels Infants les dades indiquen que augmenta el nombre de condem-
nes, la policia i serveis socials treballen de manera més coordinada, i alhora el trac-
tament i teràpia arriba a més nens i nenes.

Per tant, i tal com estableix la LDOIA, cal crear recursos especialitzats, univer-
sals i públics, com ja passa a altres Comunitats Autònomes, que donin resposta a 
tots els infants víctimes d’abús sexual sense excepció i assegurant un accés territo-
rial equitatiu. És urgent garantir els drets de totes les víctimes d’abusos sexuals in-
fantils i una protecció eficaç de tots els nens i nenes enfront els abusos, fent visible 
una realitat encara oculta i infravalorada a Catalunya.

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 a: 
1. Establir els instruments necessaris en tots els àmbits, augmentant i reforçant 

els serveis socials d’informació, atenció, suport i recuperació integral, i garantint 
que els recursos d’atenció són especialitzats, públics, gratuïts i universals, amb un 
accés equitatiu a tot el territori català, per tal de combatre la violència sexual en la 
infància.

2. Promoure i garantir, a partir de les mesures adequades, la presa de declaració 
gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, amb l’objectiu d’as-
segurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb mètodes apropiats, 
evitant així la revictimizació de l’infant i assegurant que el seu testimoni pugui ser 
el més acurat possible.

3. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-
fància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, prenent com a model les «Cases dels Infants» amb l’objec-
tiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, serveis socials, policia 
i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels nens i nenes víctimes 
de violència sexual.

4. Regular legalment els protocols relacionats amb l’abús sexual infantil perquè 
siguin decrets autonòmics de compliment obligatori, amb l’objectiu d’evitar la des-
coordinació entre institucions i garantir una atenció adequada i gestió àgil, tenint en 
compte els següents aspectes: 

a. Cal desenvolupar polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, facilitant 
vinculacions transversals i efectives, així com la coordinació intra i interdeparta-
mental i entre els diferents àmbits i nivells institucionals.
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b. Els protocols han de ser adequats a les necessitats específiques dels infants 
víctimes de violència sexual i d’obligat compliment per tots els àmbits implicats. 
Per tant, cal garantir el coneixement adequat d’aquests protocols per part de tots els 
professionals.

c. Incentivar tots els centres educatius, públics, concertats i privats, perquè, a 
partir del protocol marc, elaborin llur propi protocol de detecció i gestió de casos 
de violència contra la infància, inclosos els abusos sexuals, implicant-hi el perso-
nal docent, el personal administratiu i de serveis, les associacions de mares i pares 
d’alumnes i l’alumnat.

5. Assegurar l’educació sexual i efectiva des de la petita infància com element in-
tegrat en el currículum educatiu, establint materials estandaritzats adaptats a l’edat 
i impartits per personal amb la formació suficient, per tal de prevenir l’abús sexual. 
La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, compli-
citat, compromís i autoestima. La formació haurà de comprendre el reconeixement 
de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les 
respostes que poden donar-hi els menors i a quines persones poden acudir per a re-
bre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

6. Garantir la reparació integral dels danys i prejudicis patits per les víctimes in-
fantils de violències sexuals, assegurant la restitució econòmica i moral de les vícti-
mes, per mitjà de les institucions que tenen aquesta finalitat.

7. Sensibilitzar i conscienciar a la societat en general, i als professionals en con-
tacte amb la infància i les famílies en particular, sobre l’abús sexual en la infància, 
els mites existents i donar a conèixer l’obligació de notificar i comunicar qualsevol 
sospita en aquest sentit, per tal d’ajudar en la prevenció i la detecció de casos i per 
tal de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.

8. Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els profes-
sionals de qualsevol àmbit relacionat amb la infància i l’adolescència per a detectar 
abusos sexuals i conèixer els drets dels infants, tenint en compte la importància dels 
àmbits sanitari i educatiu en la detecció de situacions d’abús sexual durant la infàn-
cia, i assegurant la coordinació i el treball en xarxa entre professionals.

9. Manifestar al Govern Espanyol: 
a. La necessitat d’aprovar de manera urgent la Llei Orgànica per a l’Erradicació 

de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra els abu-
sos sexuals.

b. La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual a infants 
amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que han patit abús sexual 
en la seva infància per, en primer lloc, entendre el que els hi ha passat i, en segon 
lloc, trencar el silenci que els permeti explicar-ho i denunciar-ho.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28761 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28761)

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

1. Establir els instruments necessaris en tots els àmbits d’actuació, augmentant 
i reforçant la informació, atenció, suport i recuperació integral, i garantint que els 
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recursos d’atenció són especialitzats, públics, gratuïts i universals, amb un progres-
siu accés equitatiu a tot el territori català, per tal de combatre la violència sexual en 
la infància.

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

2. Atès que el Departament de Justícia està preparat per portar-ho a terme, ins-
tar el TSJC perquè promogui i garanteixi, a partir de les mesures adequades, la 
presa de declaració gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, 
amb l’objectiu d’assegurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb 
mètodes apropiats, evitant així la revictimització de l’infant i assegurant que el seu 
testimoni pugui ser el més acurat possible.

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

3. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-
fància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, prenent com a model les «Cases dels Infants» amb l’objec-
tiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, serveis socials, policia 
i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels nens i nenes víctimes 
de violència sexual.

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

5. Assegurar l’educació sexual i afectiva des de la petita infància com element in-
tegrat en el currículum educatiu, establint materials estandaritzats adaptats a l’edat 
i impartits per personal amb la formació suficient, per tal de prevenir l’abús sexual. 
La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, compli-
citat, compromís i autoestima. La formació haurà de comprendre el reconeixement 
de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les 
respostes que poden donar-hi els menors i a quines persones poden acudir per a re-
bre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació

6. Continuar garantint, tal i com estableix el Protocol marc d’actuacions contra 
el maltractament a infants i adolescents de Catalunya (aprovat per l’Acord de Go-
vern GOV/97/2017, de 18 de juliol), la reparació integral dels danys i prejudicis patits 
per les víctimes infantils de violències sexuals, assegurant la restitució econòmica i 
moral de les víctimes, per mitjà de les institucions que tenen aquesta finalitat.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De modificació

8. Desplegar una formació adequada de tots els professionals de qualsevol àmbit 
relacionat amb la infància i l’adolescència per a detectar abusos sexuals i conèixer 
els drets dels infants, tenint en compte la importància dels àmbits sanitari i educatiu 
en la detecció de situacions d’abús sexual durant la infància, i assegurant la coordi-
nació i el treball en xarxa entre professionals.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la 
seguretat de certs barris de Figueres
250-00558/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, i Jean Castel Suca-

rrat diputados 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 impulsto de medidas para aumentar la seguridad de ciertos 
barrios de Figueras, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Los ciudadanos de Figueras ven con una mezcla de preocupación, tristeza y 

frustración como en su ciudad ha aumentado la inseguridad. En lo que llevamos de 
año, Figueras es la segunda ciudad de Cataluña donde más han crecido los delitos: 
los robos con violencia e intimidación un 168,4%, los robos con fuerza en estable-
cimientos un 56,4% y los robos con fuerza en domicilio un 112%. Esta no es una 
situación puntual sino que es una tendencia que ha ido en aumento durante los úl-
timos tiempos.

Los ciudadanos de Figueras a día de hoy sienten, con especial intensidad, que vi-
ven en una ciudad insegura y carente de políticas efectivas para paliar el incivismo, 
la delincuencia y el tráfico de drogas.

Esta sensación es especialmente intensa en los barrios de la zona oeste de Figue-
ras que durante los últimos años han perdido los niveles de bienestar y seguridad 
que habían caracterizado en otros momentos a esta zona de la ciudad. La inseguri-
dad, el incivismo, la existencia de pisos ocupados, «patera» o los dedicados al culti-
vo de marihuana, los incumplimientos de los horarios comerciales o la apertura de 
establecimientos sin licencia son algunos de los problemas cotidianos a los que se 
enfrentan los vecinos en su día a día.

A todo esto hay que sumarle los continuos cortes de luz producidos por un alto 
fraude eléctrico asociado a plantaciones ilegales de marihuana, más de 130 cortes 
anuales y de varias horas de duración, que sufren con intensidad los vecinos de los 
barrios de la zona oeste. Estas situaciones de cortes de luz que repiten año tras año 
son atribuidas a las sobrecargas de las líneas por la existencia cultivos de marihuana 
y conexiones ilegales.

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Josep Casero, la cual agrupa los 
barrios del Culubret, Turó Baix-Nova Estació, Vivendes del Parc y Juncaria Parc 
Bosc ya ha alertado a las Administraciones, en nombre de los vecinos de dichos ba-
rrios, de la preocupación creciente que tienen los vecinos por el aumento de la inse-
guridad, incivismo y degradación de la zona.

Es por ello, que comenzar a revertir la situación de estos barrios requiere un 
esfuerzo especial en materia de seguridad, acompañada de acciones urbanísticas 
y de atención social de gran alcance e inversión que desbordan la capacidad de la 
administración local para enfrentar la situación sin apoyo de otras administraciones 
supramunicipales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar operativos de control e inspección contra el fraude eléctrico con 

una periodicidad quincenal durante todo 2019, en coordinación con el Ayuntamien-
to de Figueras y la compañía eléctrica. Unos dispositivos en los que participarán en 
el municipio de Figueras, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y los Técnicos 
de la compañía.

2. Desplegar, como mínimo mensualmente, operativos de prevención, detección 
y control de cultivos de marihuana y tráfico de estupefacientes en la zona oeste 
durante todo 2019; donde participen coordinadamente, los Mossos d’Esquadra, la 
Guardia Urbana y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

3. Desplegar controles de tráfico antidrogas en la zona oeste de Figueras con el 
objetivo de disuadir, prevenir y detectar el tráfico de drogas y sustancias estupefa-
cientes.

4. Elaborar e implementar un Plan de Choque Integral para hacer frente a esta 
situación, en coordinación con la Guardia Urbana de Figueres y otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y otros servicios municipales 
competentes, para llevar a cabo todas las medidas contempladas en esta resolución. 
Este Plan ha de incluir un plan de adecuación y saneamiento de la vía pública en 
toda la zona oeste de Figueres.

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Jean Castel Sucar-

rat, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28629 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28629)

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

Continuar desplegant operatius de control i contra el frau elèctric, en coordina-
ció amb l’Ajuntament de Figueres i la companyia elèctrica.

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

Continuar amb l’operatiu i els dispositius de prevenció, detecció i control de cul-
tius de marihuana i tràfic d’estufaments en la zona oest on participen coordinada-
ment, els Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana i altres forces i cossos de seguretat 
de l’Estat si és necessari.

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

Continuar desplegant controls a la zona oest de Figueres amb l’objectiu de 
dissua dir, prevenir y detectar el tràfic de drogues y substàncies estupefaents.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

Continuar elaborant dispositius de seguretat en coordinació amb la Guardia Ur-
bana de Figueres i altres cossos i forces de seguretat de l’Estat, si és necessari, els 
serveis socials i altres serveis municipals competents, per tal de dur a terme totes les 
mesures contemplades en aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’ade-
quació i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres per part dels 
organismes i administracions competents en aquest àmbit.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de 
bombers
250-00564/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 el cierre 
de diferentes parques de Bomberos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’In-
terior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación actual del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat ha llevado a la 

desprotección de los ciudadanos ante las actuaciones de emergencia que realiza dic-
ho cuerpo, lo que ha llevado a sus profesionales a adoptar medidas drásticas para 
presionar al Govern de la Generalitat para que aborde las soluciones que se recla-
man desde los sindicatos que representan a los bomberos de la Generalitat.

Actualmente hacen faltan aproximadamente 1.200 efectivos para cubrir las ne-
cesidades mínimas del cuerpo, así como una renovación del material, vehículos y 
mejora de los parques de bomberos.

Entre 2000 y 2016 no se convocaron oposiciones y actualmente nos enfrentamos 
a un grave problema de escasez de bomberos debido a jubilaciones, lo que provoca 
a su vez un gran envejecimiento de la plantilla.

A modo de ejemplo, existe una falta evidente de mangueras para los vehículos 
de extinción y numeroso material caducado que no cumple con la normativa y que 
debe desecharse a pesar de no haber recibido material nuevo.

El colectivo está muy preocupado por no poder solucionar estos problemas de 
cara a la temporada de verano, cuando las actuaciones del cuerpo se producen con 
más intensidad y con una complejidad mayor.

Son los bomberos los que salvan las carencias del sistema del Cuerpo de Bombe-
ros de la Generalitat realizando horas extra para cubrir la falta de personal llegando 
a superar las 350 horas extra anuales máximas establecidas, que se hacen de mane-
ra voluntaria hasta que la plantilla se ha visto desbordada y ha decidido no realizar 
horas extra para forzar a la Generalitat y en concreto al Departamento de Interior a 
llevar a cabo las promesas incumplidas desde hace tantos años. Tanto es así, que en 
2017 los bomberos tuvieron que realizar 500.000 horas extra para cubrir las defici-
encias del sistema de emergencias.

Recientemente, el Departamento de Interior se ha comprometido a «considerar» 
la convocatoria de 1000 plazas en los próximos 4 años y más inversión en material 
y equipamiento, a pesar de no existir presupuesto para tal promesa.

Pero el cuerpo de bomberos de la Generalitat no confía más en las buenas pala-
bras del Departamento de Interior por la ausencia de hechos, realizando una huelga 
de horas extra, así como diferentes manifestaciones en favor del colectivo.

Todo ello ha provocado el cierre de varios parques de bomberos de la Generalitat 
por ausencia de personal, como en los parques de Torelló, Torroella, Calonge, Vall 
d’Aro, Santa Coloma de Farners, Cardona, Ulldecona, Ascó, Vandellós y Hospitalet 
de l’Infant.
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Asimismo, también ha provocado que diferentes parques de bomberos de la Ge-
neralitat de referencia en las provincias de Cataluña se encuentren bajo mínimos, 
como son los parques de Girona, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Maçanet, Tarrago-
na, Reus, Cambrils, Valls, Tortosa, Ripoll, Tàrrega, Mollerussa, Cervera, Tremp, 
Sort i Lleida.

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. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado 

para revertir las carencias actuales para renovar y adquirir material de trabajo.
2. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado 

para la adquisición de nuevos equipos de protección individual (EPIs).
3. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado 

para revertir las carencias actuales para la renovación y adquisición de vehículos de 
emergencia.

4. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado 
para revertir las carencias actuales para la renovación de Parques de Bomberos.

5. Asegurar que todos los parques puedan permanecer abiertos con el suficiente 
personal necesario sin que ninguno de ellos esté obligado a realizar horas extra para 
conseguirlo.

6. Realizar un inventario de todo el material disponible y realizar la renovación 
de aquel que esté deteriorado, caducado u obsoleto.

7. Informar a los ciudadanos sobre las necesidades del Cuerpo de Bomberos 
de la Generalitat y las acciones del Govern para subsanarlo, a través del Portal de 
Transparencia.

8. Crear una mesa de negociación con los sindicatos de Bomberos de la Genera-
litat para establecer los acuerdos que regirán el futuro del cuerpo.

9. Establecer una retribución por hora extra superior a la hora ordinaria.
10. Revertir los recortes que ha realizado el Govern de la Generalitat y aplicar 

los complementos e incrementos salariales oportunos que no se han realizado o se 
han recortado desde 2006.

11. Contemplar el aumento de horas de la jornada laboral en la retribución anual.
12. Convocar todas las oposiciones necesarias para cubrir la plantilla faltante en 

un plazo no superior a dos años.

Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30473 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30473)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 8 

Seguir treballant a la taula de negociació amb els diferents sindicats de Bombers 
de la Generalitat per deliberar els acords que regiran en el futur del cos.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 10

Revertir les retallades que ha realitzat el Govern de la Generalitat i aplicar els 
complements i increments salarials oportuns que no s’han realitzat o s’han retallat 
de de 2006, de conformitat amb les condicions establertes a la mesa general de fun-
ció pública per a tot el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 11

Contemplar la creació de complements retributius específics, relacionats amb la 
consecució d’uns objectius o amb la realització de jornades voluntàries addicionals 
a la jornada laboral.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 12

Convocar totes les oposicions necessàries en relació al que estableix el Pla Es-
tratègic 2017-2022 amb la finalitat de cobrir la plantilla del Cos.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració 
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions 
polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Su-

carrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta resolució 
sobre la neutralitat de la Administració Pública, per a que el cos de Mossos d’Es-
quadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la 
Constitució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Bona part dels representants sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra han vingut denunciant la manca d’interlocució lleial i efectiva amb la 
direcció política del Departament d’Interior, la qual cosa ha malmès greument la 
confiança dels agents i ha minvat la cohesió i la moral del Cos. Aquesta denúncia 
continuada fa especial menció de la manca de voluntat política de posar solucions 
damunt la taula, per pal·liar la manca d’efectius, dotar els equips i dels mitjans ma-
terials necessaris per garantir l’eficàcia i la seguretat dels agents en el desenvolupa-
ment de les seves tasques policials, recuperar les retribucions pendents de cobrar, 
millorar les condicions de servei i el manteniment de les instal·lacions, i un llarg et-
cètera que s’emmarca en unes reivindicacions justes i raonables.

Des que el Govern de la Generalitat de l’XI Legislatura va iniciar el seu cop a la 
Democràcia, i de forma especial durant la preparació i l’execució del dispositiu que, 
de forma coordinada amb els responsables d’altres Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat, havia de donar compliment a l’ordre judicial que prohibia la celebració d’una 
mena de consulta popular l’1 d’octubre de 2017, declarada il·legal pel Poder Judici-
al, els agents s’han vist abocats a prestar el seu servei amb ordres contradictòries 
i incompletes, sovint rebudes verbalment, que els ha generat una greu inseguretat 
jurídica.

L’actuació dels Mossos d’Esquadra en la jornada prèvia i el mateix 1 d’octubre 
de 2017, sota la direcció política del Govern i amb l’aparent connivència de la cúpu-
la jeràrquica policial, ha generat una manca de seguretat jurídica enorme i, de mo-
ment, el nombre d’agents investigats per part de diferents tribunals a Catalunya en 
relació amb les actuacions del CME en els esdeveniments d’aquella jornada infaus-
ta, és de 72 agents de totes les escales i diferents graduacions, incloent-hi al Major 
en Cap i, el que és més greu, a 42 agents de l’Escala Bàsica.

És per això que, en defensa de la seguretat jurídica dels agents del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, i per tal de garantir que en totes les seves actuacions, siguin ordi-
nàries o extraordinàries, qualsevol que sigui el motiu que les generi, no hi hagi cap 
tipus de pressió o d’ingerència política i es desenvolupin d’acord amb l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la resta de les lleis i reglaments 
que conformen el nostre ordenament democràtic, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1) Condemna i rebutja qualsevol intent d’utilització política, ideològica i partidis-

ta del Cos de Mossos d’Esquadra, una força de seguretat armada que té com una de 
les seves funcions fonamentals el manteniment de la seguretat ciutadana i de l’ordre 
públic, garantint en tot moment la salvaguarda dels drets dels ciutadans i de les lli-
bertats públiques, conforme el previst a les lleis.

2) Insta el Govern de la Generalitat a mantenir la neutralitat política en l’àmbit 
del Departament d’Interior, exercint la seva facultat governativa i de direcció del 
Cos de Mossos d’Esquadra sense cap biaix partidista i de conformitat amb la lega-
litat vigent. En aquest sentit, ha de vetllar perquè no es produeixi, ni des de l’àmbit 
del Govern ni en el si del propi cos policial, qualsevol tipus d’instrucció o ingerència 
política que pugui posar en risc la neutralitat en llurs actuacions i comportar qual-
sevol tipus d’inseguretat jurídica per a la força actuant.

3) Insta el Departament d’Interior de la Generalitat a disposar que en totes les 
reunions de preparació de l’activitat diària, els anomenats briefings, en totes les uni-
tats policials, es detalli de forma clara i entenedora les instruccions operatives que 
permetin afrontar, amb plenes garanties, qualsevol incidència que pugui produir-se 
durant la jornada corresponent.

4) Insta el Departament d’Interior de la Generalitat a disposar que totes les or-
dres i planificacions dels diferents serveis i dispositius, siguin específics o ordinaris, 
quedin ressenyats per escrit i a disposició dels agents que integrin el dispositiu o 
prestin el servei, especificant en cada cas el comandament responsable de gestionar 
i decidir en les diferents incidències que puguin produir-se.

5) Insta el Govern de la Generalitat a que mantingui un diàleg social fluid i lle-
ial amb els sindicats policials, que els informi puntualment sobre l’organització dels 
dispositius específics i que incentivi la seva col·laboració i participació en la defini-
ció dels plans d’organització i actuació dels Mossos d’Esquadra.

6) Reitera i es reafirma en el fet que en democràcia i en un Estat de Dret no 
existeix cap dret ni llibertat fonamental que empari les accions violentes i que és 
un deure de les autoritats públiques prevenir-les i impedir-les de manera proactiva.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30471 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30471)

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

Respectar el Cos de Mossos d’Esquadra que té com una de les seves funcions fo-
namentals protegir les persones i els béns i mantenir l’ordre públic, per garantir el 
compliment de les seves funcions conforme el previst a les lleis.

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

Insta el Departament d’Interior, a continuar vetllant per tal que la PG-ME con-
tinuï actuant amb absoluta neutralitat política i imparcialitat en llurs actuacions.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

Insta la PG-ME a continuar disposant en totes les reunions de preparació de 
l’activitat diària, de les instruccions operatives que permetin afrontar, amb plenes 
garanties, qualsevol incidència que pugui produir-se durant el servei policial.

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

Insta la PG-ME a continuar disposant, quan sigui necessari, de les ordres i pla-
nificacions dels diferents serveis i dispositius, per escrit i a disposició dels agents 
especificant en cada cas el comandament responsable de gestionar i decidir en les 
diferents incidències que puguin produir-se.

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

Insta el Departament d’Interior a continuar treballant amb els sindicats poli-
cials, informant quan sigui necessari sobre l’organització dels dispositius específics 
i sol·licitar la seva col·laboració i participació en la definició dels plans d’organitza-
ció i actuació dels Mossos d’Esquadra.

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

Continuar perseguint qualsevol tipus d’accions violentes, prevenint-les i impe-
dir-les de forma proactiva.
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