Dijous 23 de novembre vàrem assistir a la sessió ordinària de la comissió d'Interior del
Parlament de Catalunya en la qual es varen votar diverses propostes de resolució.
Destaquem les següents:
.- Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents del Cos de Mossos
d’Esquadra.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, abans de finalitzar l’any 2016, una pla de
formació continua i transversal per als membres del Cos de Mossos d’Esquadra. Aquest pla haurà
d’incloure, com a mínim, accions de formació en àmbits com el de la resolució de conflictes, la
ciberseguretat, defensa personal, lluita contra el terrorisme i en especial el terrorisme gihadista,
coneixement de la legislació vigent, entre d’altres.
S'aprova la proposta de resolució. Des del CAT varem exposar que cal fer un pas més, és a dir,
que dins l’horari laboral es fes el seguiment, la formació setmanal d’aquestes matèries ja que a la
pràctica són poques les hores que es dediquen a la formació i manteniment físic dels agents. I en
tot cas, que els sindicats, com a part social, haurien de formar part de la comissió que acordés la
formació necessària.
.- Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en els
processos d’adquisició de material.
1. Comptar amb la participació dels representants dels sindicats dels Mossos d’Esquadra en
proves del material de suport als agents i que la seva opinió sigui tinguda en compte en
processos d’adquisició de nou material.
2. Realitzar els tràmits necessaris per a incloure en les taules, processos i concursos
contractació i adquisició d’equipament material per als agents de Mossos d’Esquadra
sindicats policials.
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En aquest cas la resolució ha estat rebutjada, malauradament per 10 vots en contra i 8 a favor.
Val a dir que seguirem treballant per demanar la participació del representants dels treballadors
en aquestes decisions.
Aquesta proposta, juntament amb l'anterior, són demandes que des de fa temps els sindicats
estem sol·licitant a la DGP sense que aquesta atengui les nostres peticions. Davant aquest
panorama, arriben les propostes en seu parlamentària.
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.- Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers
Interns dels Mossos d’Esquadra.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar totes les mesures
pertinents per assegurar el compliment escrupolós, per part dels Mossos d'Esquadra, de la
Divisió d'Assumptes Interns i de la Comissaria General d'investigació Criminal, de la legalitat
vigent i assegurar que no hi ha interferències de cap tipus amb la tasca dels professionals del
mitjans de comunicació, en compliment de la llibertat d'informació i premsa.
Val a dir que per part d'algun parlamentari present es van demanar responsabilitats disciplinàries
al responsable màxim. El director no va respondre en relació a aquesta petició per la qual cosa ho
demanaran per escrit.
Seguirem informant del desenvolupament de les mateixes.

Gemma Avilés Tahull. Representant del CAT al Parlament
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