
 

 
 

 
LA MOCIÓ DE LA INSEGURETAT (a favor): 
 
El 23 de maig s’ha celebrat el Ple del Parlament en sessió ordinària, en referència 
als moss@s es va debatre la moció de Ciutadans sobre la inseguretat ciutadana. En 
els diferents punts en què es va dividir la moció es van aprovar els següents: 
 
1.Negociar amb el Govern d’Espanya l’augment de la plantilla fins a arribar els 
19.000 agents l’estiu del 2016. 
      
2.Potenciar i reforçar desplegament 
policial a les zones turístiques. 
 
3.Potenciar i millorar la coordinació 
operativa entre moss@s i la resta de 
cossos i forces de seguretat. 
 
4.Prohibir sometents i incrementar 
presència policial a zones rurals. 
 
El febrer de l’any 2012 ja vam criticar 
la política de l’anterior conseller el 
qual delegava la funció policial als 
ciutadans per després convertir-la en 
negoci privat (es comença amb el 
sometent i s’acaba privatitzant les 
presons). 
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/presons.pdf          

    

 http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/PUIGpallassades1.pdf 
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LA MOCIÓ DE LA INSEGURETAT (en contra): 
 

• El Ple del Parlament de 23 de maig ha rebutjat el punt de la moció en què s’instava 
a incloure en el pressupost d’aquest 2013 la dotació d’armilles i guants anti-tall als 
moss@s. CiU i ERC han votat en contra! 

 

 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_format=D&p_id=135438137 
 
La contradicció és màxima ja que el passat 21 de març es va aprovar per unanimitat en la 
Comissió d’Interior la Resolució 45/X en la qual s’instava al Govern a facilitar armilles 
antibales lleugeres als agents que en necessitin per raó de servei . Segons la Resolució 
l’adquisició de les armilles i el lliurament als agents s’ha de fer abans del finals del 2013. 
Tal com va informar el sindiCAT.   http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/comissioInterior1303.pdf. 
 
Així doncs, la resolució diu que sí a les armilles, la moció diu que no i els mossos... 
 
... DIEM PROU ALS INCOMPLIMENTS 
... DIEM NO A LES PANTOMIMES PARLAMENTÀRIES 
... DIEM PROU A LA MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA 
 

 
 
Ja que el parlament no ens defensa, volem un ACORD de GOVERN que executi la 

Resolució 45/X del parlament.   Que no ens maregin! 
 
Salut!  
Secretariat Permanent del CAT     Catalunya, 24 de maig de 2013
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