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Comissió de d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per 
a informar sobre el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc de pisos al barri 
del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019. Tram. 357-00379/12. Comissió 
d’Interior. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la 
seguretat ciutadana a Girona. Tram. 250-00676/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 261, 64; esmenes: BOPC 291, 27).

3. Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00722/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 294, 10; esmenes: BOPC 322, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat. Tram. 250-
00785/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 68; esmenes: BOPC 
347, 20).

5. Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de la plaça de Catalunya de Barcelona. Tram. 250-00786/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 70; esmenes: BOPC 347, 20).
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, María del 

Camino Fernández Riol, diputada, Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la adap-
tación de los operativos policiales en aras de velar por la seguridad ciudadana en 
determinadas zonas de Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los ciudadanos de Girona y los vecinos de los barrios de Santa Eugènia, Sant 

Narcís y tota la franja frontal de la carretera de Barcelona ven con una mezcla de 
preocupación, tristeza y frustración como en su ciudad y en los alrededores de la 
estación de Renfe de Girona ha aumentado la inseguridad ciudadana.

En los últimos meses, se están produciendo de manera reiterada peleas y agresio-
nes que ponen en peligro la seguridad de los viajeros, los vecinos de los alrededores 
y de los vigilantes jurados que velan por la seguridad de la zona.

La situación es grave y dramática pero, a causa de la endémica falta de disposi-
tivos policiales que sufrimos en toda Cataluña, se dificulta la prevención y la perse-
cución de actividades delictivas como las anteriormente expuestas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la siguiente,

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
– Incrementar de manera urgente y de forma fija un dispositivo que apoye las 

tareas de los vigilantes jurados de la estación de Renfe de Girona y de sus alrede-
dores, en donde se está detectando un mayor grado de actividades delictivas. Dicho 
dispositivo deberá funcionar hasta que el problema de inseguridad en la zona se 
erradique.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, María del Camino Fer-

nández Riol, Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33092 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33092)

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

Perllongar en el temps els dispositius i altres actuacions policials que recolzin les 
tasques dels vigilants jurats de l’estació de Renfe de Girona i dels seus voltants, on 
s’està detectant un major nombre d’activitats delictives. Aquest dispositiu i la resta 
d’actuacions policials hauran de funcionar fins que el problema d’inseguretat de la 
zona s’eradiqui.



CI 14
17 de juliol de 2019

Dossier 4

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre un canvi de 
model en l’Àrea de Brigada Mòbil per tal de desconcentrar els efectius de la unitat, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
L’Àrea de Brigada Mòbil (des d’ara Brimo) és la unitat del Cos de Mossos d’Es-

quadra que dóna suport a les unitats policials en el manteniment de l’ordre públic, 
en tasques preventives dins d’operatius preventius extraordinaris, en calamitats o 
catàstrofes públiques i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutada-
na que es determini.

En l’actualitat, ens trobem que les unitats de la Brimo estàn centralitzades a la 
província de Barcelona provocant que en el cas que hi hagi un altercat o una situació 
on la intervenció de la Brimo és necessària en alguna altra província, no es pugui 
donar una resposta immediata per part d’aquest organisme, provocant que el servei 
no sigui l’adient.

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 dur a terme un 

estudi sobre la idoneïtat d’impulsar un canvi de model en l’Àrea de Brigada Mòbil 
per tal de desconcentrar la unitat de la BRIMO en tres o més regions policials de tal 
manera que estiguin a una hora de qualsevol punt de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35533 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 26.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35533)

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

El Parlament de Catalunya insta a la PG-ME a dur a terme un estudi per valorar 
la idoneïtat de desconcentrar la unitat de la BRIMO.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00785/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert pels articles 167 y 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’eliminació de la violència 
a la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb 
el següent text: 

Exposició de motius
Aquest mes d’abril s’han produït dos atacs intolerables per part d’estudiants de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) cap a altres estudiants d’aquesta univer-
sitat que formen part de l’associació S’ha acabat!.

En concret, el 9 d’abril del 2019, membres de l’associació S’ha acabat!, que ha-
vien instal·lat una carpa informativa a la plaça Cívica de la UAB per difondre les 
activitats de la seva associació de manera absolutament pacífica i democràtica, van 
rebre insults, coaccions i agressions per part d’un grup d’uns cinquanta estudiants 
radicalitzats que, a més, va robar el material informatiu disponible i va desbaratar la 
carpa. Mentre ocorrien aquests fets, en un espai de temps de més de mitja hora, els 
joves agredits van trucar al telèfon d’emergències 112 més de deu vegades, però no 
hi va aparèixer cap membre del Cos de Mossos d’Esquadra, deixant-los així comple-
tament indefensos davant de les agressions i els maltractaments que estaven patint.

Dos dies després, l’11 d’abril, la mateixa associació va organitzar un acte públic 
en què havien de participar una eurodiputada espanyola del grup ALDE, una can-
didata per la circumscripció de Barcelona a les eleccions generals, un catedràtic de 
Dret Internacional Privat i un aspirant a l’Alcaldia de Barcelona. Els mateixos fets 
van ocórrer: un grup d’estudiants radicalitzats, en aquest cas més de dos-cents, va 
pretendre boicotejar l’acte per la via d’impedir als ponents i al públic interessat l’ac-
cés a la sala on havia de tenir lloc el col·loqui. Va tornar a haver-hi empentes, insults, 
forcejaments i agressions. En aquest cas, els membres del Cos de Mossos d’Esqua-
dra sí que hi van aparèixer, però només quan les agressions feia minuts que duraven 
i els propis serveis de seguretat de la UAB, desbordats, temien que es produïssin 
ferits de gravetat.

El grup d’estudiants violents no va poder evitar la celebració del col·loqui, però 
no va desistir de la seva actitud agressiva. De fet, es va concentrar davant de la sala 
on aquest tenia lloc i, quan els assistents en van sortir un cop acabat l’acte, els van 
increpar i els van llençar pots de fum. Per evitar noves agressions, els assistents  van 
haver de sortir per un camí assegurat pels Mossos d’Esquadra i abandonar el cam-
pus en els seus vehicles.

Tot i la gravetat d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra no van practicar cap iden-
tificació ni cap detenció.

Aquests fets, a més de delictius, són profundament immorals per tal com violen 
drets fonamentals com les llibertats de consciència, d’expressió i de reunió en el si 
d’una universitat, una institució que fa de l’intercanvi d’idees, coneixements i punts 
de vista l’essència mateixa de la seva existència.
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En relació amb fets tan greus com els referits, el Rectorat de la UAB s’ha negat 
a condemnar-los i s’ha circumscrit a emetre sengles comunicats en què es limita a 
apel·lar de manera genèrica a la llibertat d’expressió.

A més, i a desgrat que aquests fets s’han repetit en múltiples ocasions al llarg 
dels darrers anys amb un modus operandi molt similar, no ha fet res per impedir que 
tornin a succeir-se, com és el seu deure ateses les competències que li atorga la Llei 
orgànica 6/2001 d’universitats i la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya.

En efecte, l’actitud del Rectorat ha estat la d’inhibir-se’n sistemàticament, una 
postura que es pot interpretar com de connivència complaent amb els agressors. Hi 
ha diversos elements que apunten en aquesta direcció: (i) en primer lloc, la incapaci-
tat manifesta dels serveis de seguretat propis de la UAB per controlar i impedir l’ac-
ció violenta de grups d’estudiants radicalitzats que cometen les agressions verbals 
i físiques, als quals no es reforça tot i que les circumstàncies ho requereixin; (ii) en 
segon lloc, la negativa del Rectorat a voler assabentar-se dels fets violents o a trucar 
els Mossos d’Esquadra quan es donen situacions com les narrades, o a fer-ho només 
quan l’escala i la durada de les agressions fa témer víctimes de consideració; (iii) en 
tercer lloc, el fet que el Rectorat prohibeix l’entrada al recinte universitari dels Mos-
sos d’Esquadra quan es donen aquest tipus de situacions, pretenent convertir l’espai 
universitari en un territori fora de la jurisdicció universal dels cossos policials;  (iv) 
i en quart i últim lloc, pel fet de no haver obert mai cap expedient disciplinari als 
estudiants que cometen agressions, els quals serien fàcilment identificables gràcies 
a les càmeres de seguretat.

Davant d’aquesta vulneració de drets i de les normes legals, i de la passivitat de 
les forces d’ordre públic davant d’aquesta violació sistemàtica de drets fonamentals, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta aquesta

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants que el dia 9 d’abril del 2019 

va impedir, amb agressions físiques i verbals, l’activitat informativa que l’associació 
S’ha acabat! estava desenvolupant pacíficament i democràticament a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

2. Condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants que el dia 11 d’abril del 2019 
va intentar impedir, amb agressions físiques i verbals, l’acte públic convocat per l’as-
sociació S’ha acabat! a la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Insta a la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior a que re-
visi els protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais públics de les 
universitats catalanes, de manera que quedi tipificat que en cas que s’estiguin pro-
duint incidents greus que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física de 
qualsevol persona que estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari, les forces 
policials poden actuar-hi, per restablir l’ordre públic, sense esperar una autorització 
prèvia del Rector de la Universitat.

4. Manifesta la conveniència que la Universitat Autònoma de Catalunya refermi 
el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, la igualtat i 
la solidaritat, tot garantint que tots els membres de la Comunitat Universitària pu-
guin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics en pau i segu-
retat.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39061 i 39187 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 28.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39061 I 39187)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Condemna qualsevol actitud violenta que afecti als drets i llibertats de les per-
sones.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació al punt 3

3. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a garantir el compliment dels 
protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais públics de les univer-
sitats catalanes.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Plaça Catalunya de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment a la ciutat de Barcelona es viu una crisi d’inseguretat que es pot in-

tensificar en la temporada d’estiu on augmenta l’ús de l’espai públic i el nombre de 
visitants a la ciutat, especialment a la zona centre i en el transport públic.

La comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Plaça Catalunya porta tancada des 
del 2017 per unes obres de rehabilitació mentre l’índex de denuncies s’ha reduït a la 
meitat d’ençà del govern anterior. El fet que l’índex de denuncies caigui, és produït, 
entre altres raons, per la dificultat, que la persona victimitzada ha de viure just des-
prés precisament d’haver estat vicitimitzada. Les víctimes que hagin patit furt a la 
zona de Plaça Catalunya han de desplaçar-se a Nou de la Rambla i Plaça Espanya i 
aguantar un llarg temps d’espera per fer la denúncia.

Per altra banda, el metro és una de les ubicacions principals on es realitzen molts 
dels furts de la ciutat, i on cal una major atenció per part dels cossos policials. És 
per aquest motiu que s’ha de tornar a dotar al cos de Mossos d’Esquadra de la in-
fraestructura necessària per fer més eficient el seu treball des del punt de vista de la 
seguretat i la lluita contra el furt, com des del punt de vista de l’atenció al ciutadà, 
facilitant la denúncia de la persona victimitzada.

Actualment el temps d’espera per posar una denúncia sobrepassa les tres hores, 
mentre que les dependències de la comissaria de metro de Plaça Catalunya que ro-
manen tancades recollien 20.000 denuncies per any. És per això que la reobertura 
de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Plaça Catalunya permetrà descongesti-
onar les llargues esperes de les comissaries més properes en matèria de denúncia.

La presència tant propera de la comissaria en un dels escenaris de major activitat 
delinqüencial permet una presència permanent a l’entorn, evitant d’aquesta manera 
no només l’activitat delictiva sinó també els usos abusius de l’espai públic que fa la 
venda ambulant sense autorització (o Top Manta) i altres tipus d’activitats que posen 
en risc les persones usuàries de tota la infraestructura del subsòl de Plaça Catalunya: 
RENFE, Metro, FFGG.

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. Reobrir immediatament la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra a Plaça 

Catalunya de Barcelona.
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2. Portar a terme des de la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra de Plaça 
Catalunya una coordinació policial entre la seguretat privada del Metro, Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra.

3. Dotar la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra de Plaça Catalunya de 
recursos i del personal qualificat necessari per l’oficina d’atenció al ciutadà per ga-
rantir i facilitar la denúncia de les persones victimitzades.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 28.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39062)

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

1. Reobrir l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra a la Plaça Catalunya de Barcelona quan aquestes dependències reunei-
xin les condicions adequades per treballar i atendre la ciutadania.

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

2. Garantir la coordinació entre la Guàrdia Urbana i la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i la col·laboració amb el servei de seguretat privada de 
TMB tal com s’està fent actualment.

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

3. Dotar l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra de Plaça Catalunya de recursos i del personal qualificat necessari per 
l’oficina d’atenció al ciutadà per garantir les condicions de treball més adequades als 
professionals que treballin en aquestes dependències i que permetin donar un òptim 
servei a la ciutadania.
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