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Sessió 19, dimecres 4 de desembre de 2019

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la si-
tuació de la seguretat a Catalunya. Tram. 355-00101/12. Conseller, del Departament 
d’Interior. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dis-
positiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal 
Suprem. Tram. 355-00103/12. Comissió d’Interior. Sessió informativa.

3. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació previst 
pel nou director. Tram. 355-00102/12. Comissió d’Interior. Sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Interior 
perquè presenti l’informe «Deficiències en matèria d’emergència nuclear». Tram. 356-
00642/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

5. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la ratificació de de-
núncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d’Esquadra en el cas de vícti-
mes hospitalitzades. Tram. 250-00922/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 400, 55).

6. Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels turistes davant 
l’acció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada. Tram. 250-00926/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 14; esmenes: BOPC 437, 20).
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la 
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels 
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 44026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Cuando un ciudadano es víctima de la comisión de un delito tiene la posibilidad 

de acudir a las comisarías de los Mossos d’Esquadra, 365 días al año, las 24 horas 
del día, así como a través de los Servicios habilitados de denuncia telefónica y elec-
trónica. La presentación, pero, de denuncia por éstas dos últimas vías requiere de 
ratificación presencial de la denuncia interpuesta.

Estos requerimientos no suponen grandes incomodidades para la víctima, a ex-
cepción de algunos casos donde la fuerza mayor impide cumplimentar el trámite de 
ratificación ante una comisaria. Eso sucede cuando la víctima del delito denunciado 
se encuentra hospitalizado de forma permanente (caso de accidentados, ingresos en 
unidades especiales, tratamientos paliativos, etc.).

El hecho que las personas que han sido víctimas de un no pueda realizar el trá-
mite ratificación por encontrarse en uno de los impedimentos señalados anterior-
mente, representa dejar desprotegidos a dichas víctimas, teniendo en cuenta que, la 
ratificación de una denuncia es requisito necesario para iniciar las acciones oportu-
nas para averiguar el autor del delito, así como tomar medidas de protección y repa-
rar el daño causado a la víctima.

En cambio, hay otras situaciones en las que a pesar del impedimento físico de 
la víctima los agentes de policía se desplazan para tomar declaración a la víctima. 
Este es el caso de la elaboración de atestado cuando alguna de las partes se encuen-
tra hospitalizada.

De este modo, es necesario que la ratificación de una denuncia interpuesta tele-
fónicamente o telemáticamente debe protocolizarse para el caso de personas que, 
estando enfermas, se hallen ingresadas en unidades especiales o bajo tratamiento 
paliativo.

Se trataría de extender la atención personalizada a la víctima que los OAC (Ofi-
cinas de Atención a la Ciudadanía) ya prestan, a través de los Grupos de Atención 
a las víctimas de violencia machista y otras más vulnerables, a este colectivo de 
personas que se encuentran en una situación vital y personal de máxima fragilidad.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a protocolizar el trá-

mite de ratificación de una denuncia interpuesta telefónicamente o telemáticamen-
te ante los Mossos d’Esquadra, de tal manera que aquellas personas que, estando 
enfermas, se hallen ingresadas en unidades especiales o bajo tratamiento paliativo 
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puedan hacerlo sin necesidad desplazarse del hospital en el que se encuentran hos-
pitalizadas.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC



CI 19
4 de desembre de 2019

Dossier 4

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència 
organitzada
250-00926/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert en l’articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presentan la Proposta de resolució per millorar la seguretat dels tu-
ristes enfront de l’acció de grups radicals violents i de la delinqüència organitzada, 
perquè sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el següent text: 

Exposició de motius
Una de les principals preocupacions dels ciutadans i turistes que viuen i visiten 

Catalunya és la inseguretat a la qual s’han d’afrontar cada dia en la ciutat i als vol-
tants de l’àrea metropolitana.

Els robatoris i els furts han augmentat considerablement, concretament i segons 
dades facilitades pel Ministeri de l’Interior, en l’any 2018 les infraccions penals van 
augmentar un 17,2% (194.212) a Barcelona, Els robatoris violents van augmentar 
un 19,4%. També van augmentar els furts: un 16,8% respecte a l’any anterior. I en 
aquest sentit, les dades del primer trimestre del 2019 segueixen sent preocupants, ja 
que els robatoris violents van augmentar un 30% en relació al 2018 i els furts van 
augmentar en un 10,72%.

I, per si no fos prou, desafortunadament, a finals del mes de juny a causa d’un ro-
batori violent que es va produir en el barri de Poblenou, vam lamentar la mort d’una 
mandatària del Ministeri de Cultura de Corea del Sud que es trobava a Barcelona 
de viatge oficial.

Davant aquest context de palpable inseguretat urgeix l’impuls de mesures que 
millorin la seguretat dels ciutadans i turistes enfront de l’acció de grups radicals vio-
lents i de la delinqüència organitzada, ja que en cas contrari, estem posant en risc la 
situació privilegiada com a destinació turística de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Por tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar i millorar els procediments operatius i els mecanismes de coordina-

ció amb les policies locals i la resta de Forces i Cossos de Seguretat per combatre 
i reduir dràsticament els atacs i l’assetjament que, des de fa ja massa temps, venen 
patint els turistes en diferents localitats i centres d’interès turístic, tant per part de 
grups radicals violents que han fet de la indústria turística un dels seus objectius 
com de grups de delinqüents organitzats que tenen als turistes com a objectiu de la 
seva activitat delictiva.

2. Incloure de forma específica aquesta defensa de la seguretat dels usuaris de la 
indústria turística en les Juntes Locals de Seguretat, especialment en els municipis 
en què el turisme té més presència i en què hi ha més riscos que siguin objectius dels 
grups violents i de la delinqüència organitzada.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 47830 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 47830)

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

Adaptar els procediments operatius i continuar utilitzant els mecanismes de co-
ordinació amb les policies locals i la resta de Forces i Cossos de Seguretat per com-
batre i reduir la delinqüència, impulsar plans específics de prevenció en diferents 
localitats per protegir centres d’interès turístic, posant especial èmfasi en eradicar 
grups radicals violents que han fet de la indústria turística un dels seus objectius 
com de grups de delinqüents organitzats que tenen als turistes com a objectiu de la 
seva activitat delictiva.

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

Incloure, quan sigui necessari, la prevenció per a la seguretat dels usuaris de la 
indústria turística en les Juntes Locals de Seguretat, especialment en els municipis 
en què el turisme té més presència i en què hi ha més riscos que siguin objectius dels 
grups violents i de la delinqüència organitzada.
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