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Sessió 13, dimecres, 3 de juliol de 2019

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famí-
lies vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019. Tram. 354-00102/12. Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de 
la Presidència sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la 
Generalitat. Tram. 354-00108/12. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la 
Generalitat. Tram. 354-00109/12. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les mesures previstes per a afrontar la manca d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona i sobre els motius pels quals no va assistir a la Junta Local 
de Seguretat del 17 d’abril de 2019. Tram. 354-00117/12. Marc Parés Franzi, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents. 
Tram. 354-00120/12. Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional. Tram. 354-00123/12. 
Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 
354-00125/12. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de 
l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infiltra-
ció a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre. Tram. 356-
00385/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre 
de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infil-
tració a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre. Tram. 356-
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00386/12. Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés 
de selecció dels agents que en formaran part. Tram. 356-00389/12. Carles Castillo 
Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
violència organitzada contra un col·lectiu d’estudiants. Tram. 356-00410/12. Matías 
Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
de Besòs, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri 
de la Mina. Tram. 356-00434/12. Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

13. Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de 
Mataró per a garantir la seguretat ciutadana. Tram. 250-00585/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 238, 65; esmenes: BOPC 272, 14).

14. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar 
l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius es-
pecials de la Generalitat. Tram. 250-00614/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 244, 78; esmenes: BOPC 272, 18).

15. Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de 
Sant Feliu de Llobregat. Tram. 250-00634/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 255, 26; esmenes: BOPC 284, 6).

16. Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al parc 
de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal. Tram. 250-00641/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 33; esmenes: 
BOPC 284, 7).

17. Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallotjaments 
extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Esquadra. 
Tram. 250-00655/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
261, 38; esmenes: BOPC 291, 21).

18. Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de 
Gavà per a garantir la seguretat ciutadana. Tram. 250-00656/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 261, 39; esmenes: BOPC 291, 22).

19. Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries con-
tra els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radi-
cals. Tram. 250-00661/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 47; 
esmenes: BOPC 291, 24).

20. Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de Gi-
rona. Tram. 250-00662/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 48; 
esmenes: BOPC 291, 25).
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio 

Sanz Jiménez, diputado, Matías Alonso Ruiz, 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 aumento de medios 
en el Área Básica Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra de Mataró (Maresme) para 
garantizar la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’In-
terior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Diversos alcaldes de la comarca del Maresme reclamaron, en una reunión con 

el conseller de Interior, un aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra en la zona, 
dado el incremento de robos en viviendas que se ha producido en los últimos años.

La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, sien-
do obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de 
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que atacar las cau-
sas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que causan 
inseguridad, pero también disponer de los medios necesarios para impedirlos y san-
cionarlos.

Actualmente el Área Básica Policial (ABP) de Mataró da cobertura a los munici-
pios de Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant 
Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a destinar los recur-

sos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo de ampliar la plantilla 
de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de Mataró (Maresme).

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Ji-

ménez, Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30475 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30475)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
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Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mataró, d’acord amb la dis-
tribució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convocatòries 
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.  
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per 
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos 
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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 
la creació d’un grup de treball per tal d’estudiar l’equiparació retributiva entre el cos 
dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 13 de febrer de 2008, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació Ciutadana i les organitzacions sindicals representatives (SAP, CAT-
ME, SME-CCOO, SPC, APPAC i APESME) varen signar, després d’un procés ne-
gociador, l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de 
Mossos d’Esquadra. Aquest acord implicava un augment de les retribucions dels 
Mossos d’Esquadra en una aplicació progressiva entre els anys 2008 i 2011.

Aquest acord constava de vuit punts: 
1. Increment general. Establia que l’increment progressiu de 2000 euros entre el 

2008 i el 2011 del complement específic anual era per a tots els membres de les es-
cales bàsiques, intermèdia, executiva i superior del Cos de Mossos d’Esquadra, tot 
detallant quin seria l’augment específic cada any.

2. Facultatius i Tècnics. El que s’establia al punt anterior hauria de ser també 
aplicable a facultatius i tècnics membres del Cos de Mossos d’Esquadra adscrits a 
llocs de treball de suport policial directe de la Subdirecció Operativa de la Policia.

3. Nocturnitat. Recollia la retribució diària a percebre pels funcionaris del Cos 
de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica i intermèdia, així com la previsió d’es-
tabliment de mecanismes de control horari adients, el manteniment del complement 
de nocturnitat en casos d’absència justificada per incapacitat temporal per accident 
de treball o per assistència a cursos de formació obligatòria o a judicis derivats de 
l’actuació professional, entre d’altres aspectes.

4. Increments de la funció pública. Deixava clar que aquesta millora retributiva 
pactada seria aplicable al marge de qualsevol increment general que es pogués de-
cretar pel conjunt de personal funcionari de la Generalitat.

5. Manteniment de l’equiparació. Recollia que, en cas que els altres col·lectius 
especials de la Generalitat acordessin modificacions a les percepcions fixes que su-
posessin un nou tret diferencial respecte de les bases del pacte, l’Administració es 
comprometia a negociar amb la Comissió de Seguiment l’adequació dels aspectes 
econòmics.

6. Processos a desenvolupar. Es contemplaven una sèrie de processos paral·lels: 
a. Negociació d’un model de prestació horària més estable.
b. Negociació de la regulació i de les mesures compensatòries de la situació de 

disponibilitat i localització dels funcionaris policials que hagin d’estar en aquesta 
situació.
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c. Estudi, negociació i aprovació del projecte de desenvolupament en lloc de tre-
ball per la seva aplicació a partir de l’any 2012.

7. Mesa de Seguiment. Es creava una mesa paritària amb sindicats signants per 
vetllar pel compliment i resoldre dubtes de l’aplicació.

8. Clàusula derogatòria.
L’any 2010, i en aplicació del Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures ur-

gents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit pú-
blic, i seguint allò recollit a la disposició addicional cinquena, de suspensió d’acords, 
va quedar en suspens parcial l’acord i pacte sindical signat en l’àmbit del personal 
funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
quedant l’últim tram d’increment salarial de l’acord pendent d’aplicació, malgrat ser 
derogat l’any 2017. No només aquest primer punt no ha estat complert, sinó que el 
punt cinquè, que assegurava el manteniment d’aquesta equiparació en el temps, ha 
quedat sense efecte, així que, actualment, l’escletxa amb altres col·lectius especials 
emprats de referència arriba fins els 300 euros anuals.

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 de Catalunya a crear 

un nou grup de treball amb les organitzacions sindicals per tal d’estudiar un nou 
procés d’equiparació retributiva entre el cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lec-
tius especials de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30472 i 30512 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30472 I 30512)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
continuar treballant, en el marc de les disponibilitats pressupostaries i les limita-
cions legals sobre increments retributius, amb les organitzacions sindicals per tal de 
continuar avançant amb l’equiparació retributiva entre el cos dels Mossos d’Esqua-
dra i altres col·lectius especials de la Generalitat de Catalunya.
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de 
bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 
manca de personal del Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parc de Bombers de Sant Feliu va denunciar, a finals de l’any 2018, la falta de 

bombers al parc i que els agents estan suplint amb hores extres aquesta mancança 
perquè el servei no quedi desatès. Els sindicats han informat que han fet un còm-
put de més de 900 mil hores extraordinàries durant 2017 i 2018. Per aquest motiu 
representants del parc de bombers de Sant Feliu van informar que des del dia 10 
de desembre de 2018 i fins al 10 de gener del 2019 van decidir no fer cap hora ex-
tra. Aquesta situació va provocar que en aquestes dates el parc es va trobar sense el 
nombre de bombers suficients i legals per oferir uns serveis mínims amb un greu 
risc de demora en cas que hi hagi una simultaneïtat de serveis.

El cos porta anys denunciant la falta de bombers professionals, de mitjans mate-
rials i el manteniment del vestuari del personal com del material d’intervenció, els 
vehicles i les instal·lacions dels parcs de bombers.

El mes de desembre de 2018 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 36/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bom-
bers on s’instava el Govern, entre d’altres, a elaborar plans de xoc per posar fi a la 
greu situació de mancances del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport als i les professionals del Parc de Bombers de Sant 

Feliu que han suplert amb el seu sobreesforç les mancances de gestió del Govern de 
Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa les accions oportunes per 
augmentar la dotació de bombers al Parc de Sant Feliu per evitar que el personal 
actual hagi de suplir les mancances de recursos humans amb hores extres i per ga-
rantir la seguretat dels i les ciutadanes.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32094; 32223 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32094)

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

Manifesta el seu suport als bombers i bomberes dels Parcs de Bombers de Cata-
lunya que han suplert amb el seu sobreesforç les mancances generades per la crisi 
econòmica a les dotacions pressupostaries de la Generalitat de Catalunya.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32223)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a posar en marxa les accions oportunes per 
augmentar la dotació de bombers i portar a terme una renovació del material d’ex-
tinció pertinent al Parc de Sant Feliu per evitar que el personal actual hagi de suplir 
les mancances de recursos humans amb hores extres i per garantir la seguretat dels 
i les ciutadanes.
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Punt 16 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i 
materials al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 
Castellbisbal
250-00641/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 
manca de recursos humans i materials al Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès - Castellbisbal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ve de-

nunciant diferents mancances que afecten a la prestació del seu servei. Mancances 
referides a la falta de bombers en el conjunt del país degut a la falta de previsió en 
les ofertes públiques d’ocupació de la Generalitat. Mancances respecte als recursos 
formatius necessaris per garantir un servei eficaç i eficient. I mancances de recursos 
materials i tècnics que posen en perill tant la tasca dels propis bombers com la de 
les persones que reben el seu auxili.

L’any 2014 el Parlament de Catalunya ja va instar al Govern de la Generalitat 
a dotar del personal suficient al Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat del Vallès 
i Castellbisbal. La Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, sobre el Cos de 
Bombers i sobre la dotació del Parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, 
instava el Govern a incrementar la dotació de personal i destinar la dotació adequa-
da dels recursos materials necessaris per poder garantir un servei de qualitat, amb 
la gran importància de dotar al parc esmentat d’un vehicle auto-escala.

Aquesta manca d’efectius, ha provocat una retallada en els drets laborals dels 
bombers. D’una banda, es va implantar un augment de les seves hores de treball, 
passant de les 1.688 hores anuals dels treballadors públics a haver-ne de fer 1.790, 
amb el greuge que aquestes hores de més es cobren per sota del preu de la res-
ta d’hores. A més a més, durant l’any 2018 els bombers van realitzar un total de 
500.000 hores extra (unes 250 hores per any i bombers), pagades també per sota del 
preu de les hores de la jornada laboral normal.

La situació s’ha vist agreujada quan els bombers han decidit no fer més hores 
extraordinàries per la falta de voluntat del Govern per resoldre els problemes estruc-
turals que afecten al cos. Aquest fet ha fet més evident les mancances de personal 
fins al punt que algun Parc de Bombers del país han hagut de tancar. Entre ells, el 
parc de bombers de Cerdanyola, que està parcialment tancat –és a dir, uns dies està 
obert i altres tancat. Per tant, molts dies els reforços no venen del parc més proper 
(Cerdanyola) sinó dels parcs de Terrassa o Sabadell, el que augmenta el temps que 
es triga en arribar i es posa així en risc la seguretat de la ciutadania.

Abans que els bombers prenguessin la mesura de pressió de no fer més hores 
extraordinàries, els serveis mínims estaven establerts en el Parc de Rubí en 5 bom-
bers per torn. Davant de la impossibilitat d’arribar a aquests mínims la decisió del 
Govern ha estat reduir a 4 bombers els serveis mínims amb el consegüent risc per la 
prestació del servei i per la seguretat dels propis bombers. Aquesta situació encara 
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es més greu quan el parc de Rubí és un dels 4 del país que tenen un furgó de risc 
químic. Furgó que necessita de cinc bombers per funcionar i que, si a hores d’ara 
s’hagués d’activar, haurien d’esperar l’arribada d’un altre furgó de risc químic d’una 
província adjacent.

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. Incrementar la plantilla de Bombers del Parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 

Castellbisbal per tal de poder garantir un servei efectiu i la seguretat dels bombers, 
pujant els mínims de torn de guàrdia a mínim 6 bombers per dia.

2. Renovar, abans de dos mesos, tot el material caducat i que encara esta en ús 
del Parc de Bombers Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal.

3. Donar compliment a l’acord de la Resolució 867/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Cos de Bombers i sobre la dotació del Parc de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès - Castellbisbal, dotant al Parc de Bombers d’un camió escala, a causa de la 
necessitat observada de manca d’aquest vehicle al Parc.

4. Planificar i pressupostar totes les places necessàries per cobrir les mancances 
que el cos de bombers afrontarà durant els propers anys, fins a augmentar en 1.000 
efectius el cos de bombers per l’any 2022.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32093; 32222 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32093)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

Incrementar la plantilla de bombers del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat 
del Vallès - Castellbisbal per tal de poder garantir un servei efectiu i la seguretat 
dels bombers, pujant l’any 2024 els mínims de torn de guàrdia a mínim 6 bombers 
per dia.

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

Renovar, abans de dos mesos, tot el material caducat i que encara està en ús del 
parc de Rubí-Sant Cugat del Vallès.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició del punt 3 

Donar compliment a l’acord de la Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Cos de Bombers i sobre la dotació del Rubí - Sant Cugat del Vallès - Cas-
tellbisbal, dotant al parc de bombers d’un camió escala, a causa de la necessitat ob-
servada de manca d’aquest vehicle al parc, i sense afectar negativament les prioritats 
d’equipaments tècnics de les unitats el cos de bombers.
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32222)

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De modificación del punto 2

2. Renovar, abans de dos mesos, tot el material malmès i caducat que encara esta 
en ús del Parc de Bombers Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castelbisbal.

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De modificación del punto 4

4. Planificar i pressupostar totes les places necessàries per cobrir les mancances 
que el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya afrontarà durant els propers 
anys, fins a augmentar en 1.000 efectius el cos de bombers per l’any 2022.
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Punt 17 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 28565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la col·laboració entre les empreses de desallotjaments extrajudicials i els Mossos 
d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El 29 de gener de 2019, TV3 va fer públiques unes imatges d’uns fets ocorreguts 

uns dies abans, concretament el 15 de gener de 2019, en un bloc de pisos del Po-
ble-sec, a Barcelona. En aquestes imatges destaca, per una banda, com uns Mossos 
d’Esquadra entren per la força a un domicili, ocupat il·legalment 3 dies abans, sen-
se cap tipus d’ordre judicial, operació que va acabar significant un desallotjament. 
Aquesta ocupació ja havia estat denunciada judicialment per una patrulla del cos 
dos dies abans, poques hores després que es produïs aquesta ocupació. Tot i el que 
es veu a les imatges, els portaveus policials van informar que havien acudit al lloc 
dels fets degut a un avís per disturbis, i que és el segon element que destaca en les 
imatges: la presència de treballadors de l’empresa ‘Desokupa’, tant en el moment de 
l’entrada al pis, com una vegada s’han produït les detencions (moment que aprofi-
ta un dels caps per tal de realitzar un vídeo promocional), així com ja a l’exterior, 
quan la policia va realitzar un cordó per a separar als treballadors de l’empresa de 
les entitats veïnals i de defensa de l’habitatge digne que eren al voltant de l’edifici.

La bona sintonia exhibida entre alguns agents del cos de Mossos d’Esquadra i 
treballadors de l’empresa Desokupa, visible a les imatges, resulta més que conflic-
tiu amb el mandat parlamentari que la Comissió d’Interior va acordar en data de 23 
de novembre de 2016 (sessió 12 de la passada legislatura), i que responia als molts 
dubtes que les empreses que ofereixen serveis de desallotjaments extrajudi cials 
plantegen en les seves actuacions per ser al límit de la legalitat, i denunciades per 
associacions de veïns i veïnes i de defensa de l’habitatge digne per agressions, inti-
midacions, vexacions i estafa. Així doncs, la proposta de resolució aprovava «instar 
el Govern a dur a terme les actuacions necessàries per a assegurar que l’actuació de 
l’empresa Desokupa s’ajusta a dret, incloent-hi, entre d’altres, l’aplicació, si escau,  
de la potestat inspectora i sancionadora del Govern», així com «sol·licitar que les au-
toritats competents investiguin l’actuació de l’empresa Desokupa per a determinar si 
ha lesionat drets i llibertats, si ha comès algun delicte, si es tracta d’una associació 
il·lícita i si té vincles amb grups d’extrema dreta».

La col·laboració i bona sintonia entre treballadors de Desokupa i alguns agents 
dels Mossos d’Esquadra és una imatge que no es pot tornar a repetir. La Policia de 
Catalunya no pot establir cap mena de relació amb empreses que ofereixen aquests 
serveis (més enllà de Desokupa, altres com Eviction o Elite Control) i que operen al 
límit de la legalitat i que, tal com exposàvem anteriorment, han estat denunciades 
per estafa, intimidació, agressions i vexacions.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Insta el Govern de la Generalitat a efectuar les gestions necessàries per tal 

d’assegurar que les accions dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen ser-
veis de desallotjament extrajudicial s’ajusten a dret, podent incloure-hi l’exercici de 
la potestat inspectora i sancionadora del Govern si així es requereix.

2. Sol·licita que les autoritats competents investiguin l’actuació de l’empresa 
Deso kupa del passat 15 de gener amb l’objectiu de determinar si s’ha comès algun 
delicte o s’ha vexat a les persones detingudes.

3. Insta el Govern de la Generalitat a investigar aquells casos on hi hagi pogut 
haver algun tipus de col·laboració entre aquestes empreses i els Mossos d’Esquadra 
per tal d’evitar que es pugui produir aquesta col·laboració.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32221; 33088 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32221)

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a efectuar les gestions neces-
sàries per tal d’assegurar que les accions dutes a terme per aquestes empreses que 
ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial s’ajusten a dret incloent-hi l’exercici 
de la potestat inspectora i sancionadora del Govern si així ho preveu la normativa 
aplicable.

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació del punt 2

2. Insta a qualsevol persona que tingui coneixement de la comissió d’algun il·lícit 
penal a posar-ho en coneixement de les autoritats competents.

Enmienda 3
GP de Ciutadans (3)
De supressió del punt 3

De tot el text de l’apartat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33088)

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

Continuar efectuant les gestions necessàries per tal d’assegurar que les accions 
dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen serveis de desallotjament extra-
judicial s’ajusten a dret, podent incloure-hi l’exercici de la potestat inspectora i san-
cionadora del Govern si així es requereix.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Posar en coneixement de les autoritats competents la intervenció de la PG-ME en 
l’actuació en un bloc de pisos del barri de Poble-sec de Barcelona i la identificació 
de les persones de Desokupa el passat 15 de gener.

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

Insta el Govern de la Generalitat a garantir que els Mossos d’Esquadra, en qua-
litat de Policia Administrativa, segueixen assegurant el compliment de la legalitat, 
en particular l’existència d’ordre judicial en el marc dels procediments de desallot-
jament i l’adequació a la normativa de seguretat privada en els serveis de vigilàn-
cia, per tal de detectar i denunciar les empreses i el personal que realitzen tasques 
de vigilància sense tenir l’autorització o l’habilitació professional corresponent, així 
com la possible comissió d’irregularitats.
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Punt 18 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Mar-

tín, Martín Eusebio Barra López, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución el aumento de medios en el Área Bási-
ca Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra de Gavá (Baix Llobregat) para garantizar 
la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos meses ha habido un incremento significativo de la inseguridad 

ciudadana, con un aumento de aluzinajes, hurtos, robos y delitos contras las perso-
nas en el Baix Llobregat. Más concretamente en el municipio de Gavà el aumento 
de delitos es todavía más significativo com así lo demuestran los datos aportados 
por la Junta Local de Seguridad donde se refleja que han aumentado un 4.6%. Entre 
los delitos, más destacados, se encuentran los cometidos contra el patrimonio de la 
ciudad y los robos en vehículos.

La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, sien-
do obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de 
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que actuar en las 
causas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que cau-
san inseguridad, así como garantizar los medios materiales y humanos necesarios 
para impedirlos y sancionarlos.

La UE recomienda un policía cada 556 habitantes, ratio que no se alcanza en la 
ciudad de Gavà. Además debe tenerser en cuenta que, actualmente, el Área Bási-
ca Policial (ABP) de Gavá da cobertura a los municipios de Begues, Castelldefels, 
Gavà, Viladecans, que según datos de 2018 del Idescat tienen una población conjun-
ta de 186.209 habitantes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a destinar los recur-

sos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo de ampliar la plantilla 
de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de Gavá.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Martín Eusebio Barra 

López,  Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33089 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33089)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Gavà, d’acord amb la distri-
bució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convocatòries 
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.
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Punt 19 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 para 
adoptar decisiones y medidas necesarias contra los ataques que sufren los edificios 
judiciales por parte de grupos separatistas radicales, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
De un tiempo a esta parte organizaciones separatistas radicales han venido rea-

lizando actos insultantes y en ocasiones violentos, pero en todo caso graves, pro-
tagonizados ante sedes judiciales y también ante el domicilio de jueces y fiscales.

Estas organizaciones se han dedicado a extender pintura en las puertas de las se-
des judiciales de Cataluña con comentarios insultantes. De ahí han pasado a espar-
cir excrementos y basuras en las puertas de entrada, realizando estos actos en horas 
nocturnas, cuando no existe vigilancia. El pasado mes de noviembre estos hechos 
sucedieron, entre otros, en los juzgados de Manresa, Granollers, Figueres, Sant Fe-
liu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Gandesa y Solsona. Y de nuevo, el dia 
3 de diciembre las puertas de algunas sedes judiciales, tales como Cerdanyola del 
Vallès, Sabadell, Mollet del Vallès, Rubí, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, 
Solsona o Manresa se han visto ensuciadas por estos actos, que lo que pretenden es 
señalar y acosar a los servidores públicos, que acuden a su puesto de trabajo a cum-
plir con su labor.

Estos actos son cada vez más habituales y son reivindicados por los autodenomi-
nados Comités de Defensa de la República, por lo que es intolerable este ataque al 
Poder Judicial y a las personas que lo conforman y que los servidores públicos que 
velan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico tengan que sufrir señalamien-
tos, acosos y hostigamientos por parte de organizaciones separatistas radicales que 
desarrollan estos ataques con total libertad aprovechando la falta de vigilancia de 
los edificios judiciales en horas nocturnas.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales y resto 
de personal al servicio de la Administración de Justicía, así como las fuerzas y cuer-
pos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del ordenamiento 
jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad ciudadana 
y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro los funda-
mentos de nuestra convivencia y democracia.

También, es necesario que se adopten las medidas necesarias para evitar nuevos 
ataques de esta índole y que se tomen las decisiones y medidas que garanticen la se-
guridad de los edificios judiciales y también de jueces, magistrados, fiscales y resto 
de personal al servicio de la administración de justicia.

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. Adoptar las medidas necesarias para evitar que los grupos separatistas radi-

cales continúen realizando actos de acoso, asedio y persecución en las cercanías de 
los edificios judiciales contra la institución del Poder Judicial y las personas que lo 
componen, así como contra los fiscales y resto de personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicía.

2. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los edificios 
judiciales, así como a los jueces, magistrados, fiscales y resto del personal al servi-
cio de la Administracion de Justicía, para que puedan desempeñar sus funciones con 
libertad y sin presiones externas.

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33090 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33090)

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

Continuar duent a terme les mesures necessàries per protegir els edificis judi-
cials, investigar els delictes contra la institució del Poder Judicial i les persones que 
el composen, així como, contra els fiscals i la resta de personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia.

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

Continuar adoptant les mesures necessàries que garanteixin la seguretat dels 
edificis judicials, així com als jutges, magistrats, fiscals i la resta de personal al ser-
vei de l’Administració de Justícia, per a que puguin dur a terme les seves funcions 
amb llibertat i seguretat.
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Punt 20 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers 
de Girona
250-00662/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Mar-

tín, Jean Castel Sucarrat, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la situación precaria del parque de bombe-
ros de Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La actual situación precaria del parque de bomberos de Girona ha llevado a la 

desprotección de los ciudadanos ante las situaciones de emergencia. El cuerpo de 
bomberos de la provincia de Girona ha denunciado que la situación de falta de per-
sonal es crítica y no pueden garantizar que todos los episodios de emergencias sean 
atendidos, suponiendo un riesgo para la población. Es tan grave la situación que si 
durante una actuación del cuerpo de bomberos de Girona ocurre otro incidente de 
manera simultánea en la zona de actuación del cuerpo que actúa como retén, estos 
deben abandonar el retén dejando el parque vacío para cubrir el incidente, con el 
aumento de tiempo en la asistencia que supone y en una circusntancia en que, en 
muchos casos, el tiempo es vital para salvar vidas.

En particular, hace unas semanas el parque de bomberos de Girona tuvo que 
acudir a un incidente con los seis efectivos para dar un servicio a 170.000 habitan-
tes. El parque de bomberos de Cassà de la Selva acudió tal como indica el protocolo 
de actuación a cubrir el parque de Girona en su actuación. Durante este período de 
tiempo hubo otro incidente en el área de actuación del parque de Cassà de la Selva 
y el dispositivo de retén tuvo que abandonar el parque de Girona para realizar la 
actuación. Hecho que ocasionó una demora de 20 minutos posteriores al aviso. En 
el caso que se hubiese producido un nuevo incidente, la situación hubiese sido más 
dramática ya que no se hubiese dispuesto de efectivos hasta que alguno de los ante-
riores episodios no se hubiese cerrado.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Doblar el retén de dotaciones del parque de bomberos de Girona.
2. Garantizar los retenes en los parques de bomberos en caso de que este haya 

reforzado a otro parque.
3. Garantizar la neutralidad en los parques de bomberos eliminando de ellos sig-

nos e imágenes partidistas, ya que tienen consideración de edificio público.

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Suca-

rrat, Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33091 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33091)

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

Incrementar la plantilla del parc bombers de Girona abans de l’any 2024.

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

Garantir el personal de guàrdia als parcs de bombers en cas que aquests hagin 
de reforçar un altre parc.


	ORDRE DEL DIA
	Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 16 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 17 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 18 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 19 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 20 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades



