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RESUM DE COMISSIÓ D’INTERIOR PARLAMENT 
 

Aquests 15 de febrer de 2017 en comissió Parlamentaria es van presentar i votar els següent temes 
en matèria d’interès policial: 
 
.- Sobre els fets de la posada en llibertat de la persona que va atropellar a un agent de paisà 
a Rubí el passat 15/12/2016 es sol·licita per part de Ciutadans una sessió informativa per part 
del Conseller d’Interior, compareixença del director general de la Policia, i, compareixença 
del comissari en cap del MMEE; i per part del grup Parlamentari Junts pel Sí, una 
compareixença del director general de la Policia. 
  
Amb el resultat aprovat de la compareixença del DG de la Policia. La resta de propostes varen ser 
desestimades, votades en contra per la majoria dels diputats de la comissió. 
 
Des del CAT lamentem que no fossin acceptades la resta de peticions, ja que segons els 
ímputs rebuts pel companys manifestats a la comissaria de Rubí i en el sopar de la DGP 
entenem que tant el Conseller, però sobretot el comissari en cap hauria de donar 
explicacions dels FETS que vàrem motivar la posada en llibertat de la persona detinguda. 
 
.- Sobre la proposta de resolució en matèria de segona activitat dels mossos d’esquadra, 
policies locals i els bombers. La qual en resum vindria a demanar:  
 

a) Que tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la Convenció de 
Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapacitat, també li sigui d’aplicació l’article 
27 –d’aplicació a les persones que pateixen una discapacitat durant l’ocupació– vetllant perquè es 
facin ajustaments professionals raonables, promocionant el respecte a la seva dignitat inherent. 

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capacitats laborals, sigui 
reubicat en un lloc de treball adequat a la seva diversitat funcional, de forma provisional i 
immediata, sense que se li pugui retirar la seva credencial i sense que això suposi cap pèrdua 
econòmica per a la persona afectada, ni tampoc un greuge comparatiu en relació a la resta de 
companys del cós de que es tracti. 

c) Promoure que les administracions corresponents dictin les resolucions de canvi de lloc de 
treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de la 
futura Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals. 

Es varen presentar les següents esmenes: 

c) Promoure que les administracions corresponents dictin les resolucions de canvi de lloc de treball 
a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de la futura 
Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, al de Mossos d’Esquadra, al Cos d’Agents Rurals, als cossos de treballadors 
penitenciaris i al de les policies locals. 
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S’aprova la proposta de resolució conjuntament amb l’esmena en 11 vots a favor i 10 en contra. 
 
.- Sobre la proposta de resolució del tema de la dotació d’agents dels MMEE destinats a 
casos de violència masclista 
 

Destaquem les esmenes: 
 
1.- Incorporar la perspectiva feminista en la formació i en la intervenció del GAV per tal d’assegurar 
un enfoc per tal d’evitar la doble victimització a les dones que pateixen violència masclista. 
 
2.-Fer un estudi, que determini les necessitats reals del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
que hagin de ser destinats al Grup d’Atenció a la Víctima (GAV). 
 
Un cop determinades les necessitats reals, es prenguin les mesures necessàries que estableixi 
aquest estudi 
 
 3.-Continuar els programes de formació i especialització dels efectius del cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a GAV. 
 
 4.-Continuar els programes de formació específica destinada a les unitats de seguretat ciutadana 
per tal de dotar-les de millors recursos per a identificar indicis de problemes de violència de gènere. 
 
S’aprova integrament la resolució amb nova redacció a partir de la proposició i les esmenes 
presentades per diferents partits polítics. 

 
.- Respecte la Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el 
material dels Mossos d'Esquadra, queda aprovada la mateixa, però cal destacar que és una 
voluntat que s’ha plantejat moltes vegades en comissió sense que s’hagi plasmat a la realitat diària 
del mosso/a. Per això, el grup que representa els que ara estan al govern, manifesten que ja ho 
contemplen i ja ho tenen “fet” (sense comptar, és clar amb la participació dels representants dels 
treballadors, tal com estableix la normativa en matèria de riscos laborals), i altre grup vota abstenció 
al·legant que en infinitat de vegades s’ha acordat aquest canvi de vestuari.  
 
A títol informatiu val a dir que les propostes de resolució aprovades no formen part de cap text 
normatiu, però sí manifesten una voluntat, un compromís polític,... Per a ser llei, li cal plasmar 
aquesta decisió en un text formalment aprovat pel parlament català. Per altra banda ens poden 
servir per saber per on aniran les possibles futures lleis i quines es poden debatre en aquell òrgan 
legislatiu. 
 
Gemma Avilés Tahull. Representant del CAT al Parlament 
 
 
CATalunya, 24 de febrer de 2017 


