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                                         COMISSIÓ D’INTERIOR
1.- Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han participat en l’extinció de 
l’incendi de la Ribera d’Ebre. Tram. 250/00927/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 

                                                    15/01/2020 

 Proposta aprovada pels vots a favor dels grups parlamentaris: Ciutadans, Units per Avançar i En 
Comú Podem. Abstencions d’Esquerra Republicana que considera que el reconeixement hauria de 
demanar-se en tot cas pel treball de la pagesia, Junts per Catalunya manifesta que s’absté perquè veuen 
una doble intenció fosca vers el reconeixement de l’exèrcit espanyol exposat per Ciutadans. 
 
2.- Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de garantir la seguretat 
ciutadana. Tram. 250-00928/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Es presenten dues esmenes d’ERC i Junts per Catalunya: 
- Esmena 1: Convocar, si s’escau, la Junta de Seguretat de Catalunya per revisar i determinar la plantilla 

necessària del Cos de Mossos d’Esquadra i adequar-la a les necessitats actuals i futures per garantir la 
seguretat ciutadana. 
Aprovada l’esmena per unanimitat 

- Esmena 2: Establir, al si de la Junta de seguretat de Catalunya, els mecabnismes de cooperació i 
coordinació escaients per la que la PG-ME pugui prestar un servei integral de seguretat a tot Catalunya. 
 Rebutjada per 6 vots a favor de Ciutadans i 13 en contra d’ERC, Junts per Catalunya, En Comú    
    podem i Units per avançar. 
 

Punt 3: Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les presons. Tram.250-
00929/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Es presenten dues esmenes d’ERC i Junts per Catalunya: 
- Esmena 1: Valorar els mecanismes idonis de col·laboració entre el Departament d’Interior amb el 

Departament de Justícia en el marc del Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults i, de forma específica, 
sobre el model per als trasllats de presos i la vigilància perimetral de les presons. 
 Rebutjada l’esmena per 6 vots a favor de Ciutadans, 10 en contra d’ERC, Junts per   
     Catalunya i 4 abstencions d’en Comú Podem i CUP. 

- Esmena 2: Revisar, quan sigui necessari, i millorar els protocols i procediments d’actuació dels membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra, en el que es refereix al trasllat de presos i a la vigilància perimetral de les 
presons. Tasques que, en tot cas, han de seguir sent desenvolupades pels funcionaris del Cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 Aprovat per 19 vots a favor i l’abstenció de la CUP. 

 
Punt 4: Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda 
il·legal a l'espai públic a Roses. Tram. 250-00940/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Es presenten tres esmenes d’ERC i Junts per Catalunya: 
- Esmena 1: Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra per a combatre la 

delinqüència organitzada, la venta il·legal en l’espai públic i els problemes de seguretat ciutadana que 
pateix el municipi de Roses i que augmenta especialment durant el període d’estiu, en coordinació amb el 
cos de policia local. 
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-  
- Esmena 2: Intensificar proactivament l’actuació contra pràctiques il·lícites i doloses per a la seguretat, la 

convivència a la via pública, l’activitat econòmica dels comerços i els llocs de treball que aquesta genera 
com la venta il·legal a l’espai públic, “top manta” o la venta ambulant de begudes alcohòliques que són 
especialment atractives per a les màfies i molt perjudicials tan pels comerciants que pateixen injustament 
aquestes greus formes de competència deslleial. 
 L’esmena 1 i 2 es vota conjuntament, quedant les dues esmenes aprovades per 19 vots a    
    favor, 1 abstenció de la CUP i 1 abstenció d’en Comú Podem. 

 
- Esmena 3: Incrementar, en la mesura que sigui necessari, la col·laboració i la cooperació amb totes les 

administracions, especialment l’Administració local de Roses i els Cossos i Forces de seguretat de l’Estat, a 
efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques il·legals i els problemes de seguretat del 
municipi de Roses. 
 Rebutjada per 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Units per avançar i PP;  
 11 vots en contra d’ERC, Junts per Catalunya i CUP; 1 abstenció d’en Comú Podem. 

 
Punt 5: Proposta de resolució d'una bossa d'hores estructurals al Cos de Mossos d'esquadra. Tram. 250-
00946/12. Grup Parlamentari en Comú Podem. 
Es presenten dues esmenes d’ERC i Junts per Catalunya: 
- Esmena 1: Mantenir per al Cos de Mossos d’Esquadra una bossa d’hores extraordinàries, que serveixi per 

reduir l’impacte que la manca d’efectius està generant en el servei de seguretat pública de Catalunya, 
actualitzant el preu de l’hora extraordinària que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària. 

 
- Esmena 2: Renovar aquesta bossa d’hores extraordinàries mentre aquesta problemàtica de manca 

d’efectius no quedi solucionada. 
 Es realitza la votació conjunta de les dues esmenes proposades quedant aprovades per  
 unanimitat. 

 
Punt 6: Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunicació davant les 
actuacions de grups separatistes que la posen en perill. Tram. 250-00948/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
 Rebutjada per 7 vots a favor de Ciutadans i PP, 11 en contra  d’ERC, Junts per Catalunya i en Comú 
podem; 2 abstencions d’Units per avançar i CUP 
 
Punt 7: Proposta de resolució sobre la dotació d'agents del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a casos de 
violència masclista. Tram. 250-00950/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Es presenten tres esmenes d’ERC i Junts per Catalunya: 
- Esmena 1: Continuar la formació sobre violència masclista dels efectius del Cos de Mossos d’Esquadra i 

dels efectius destinats al Grup d’Atenció a la Víctima. 
 Aquest punt queda retirat pel partit proposant i restarà exclòs de votació. 

- Esmena 2: Continuar fent accions de prevenció específica per adolescents i joves, entre elles creant un 
entorn web informatiu per a víctimes de tot tipus d’agressions incloïen les sexuals. 

- Esmena 3: Continuar la prevenció específica per a col·lectius vulnerables, i la formació destinada a les 
unitats de seguretat ciutadana a fi de dotar-les de millores de recursos per a la identificació d’indicis de 
problemes de violència masclista. 
 Queden aprovats els punts 2 i 3 per unanimitat 
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Punt 8: Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el respecte a la justícia. Tram. 
250-00953/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 

 Rebutjada per 6 vots a favor de Ciutadans, 13 vots en contra d’ERC, Junts per Catalunya, en  
Comú Podem, Units per Avançar i 1 abstenció del PP. 

 
Punt 9: Sol.licitud de sessió informativa de la comissió d'interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents 
que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'11 de desembre de 2019. 
Tram. 250-00216/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
 Sol·licitud Rebutjada 
 
Punt 10: Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les mesures 
adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental). 
Tram 354--00221/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Sol·licitud Aprovada 
 
Punt 11: sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el protocol 
per a evitar contaminacions en casos d'accidents en plantes químiques. Tram. 354-00222/12. Grup Parlamentari 
en Comú Podem. 
 Sol·licitud Aprovada 
 
Punt 12: Sol·licitud de compareixença d'Isabel Tàpia i Manuel Peinado, representants de l'Associació de 
Policies LGTBI+Gaylespol, davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre les funcions i les activitats de 
l'Associació. Tram. 356-00658/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
 Sol·licitud Aprovada per unanimitat 
 
Punt 13: Sol·licitud de compareixença del director general de la policia davant la Comissió d'Interior perquè 
informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d'Interior i els representants sindicals 
dels mossos d'esquadra. Tram. 356-00667/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Punt 14: Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d’Interior i els representants sindicals 
dels mossos d’esquadra. Tram. 356-00668/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
 Sol·licituds 13 i 14 anul·lades, a l'inici de la comissió d’interior, pel grup sol·licitant degut a les 
reunions dels grups parlamentaris amb els representants sindicals i associacions del Cos de Mossos 
d’Esquadra i es troba en procés de properes reunions. 
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