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1.10. Acords i resolucions

Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00002/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 06.10.2016, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 d’octubre de 2016, ha deba-
tut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 5 i 6 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 151 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
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XVI. Polítiques de seguretat

XVI.1. Cossos de seguretat i d’emergències

151
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’equiparació amb policies d’altres paï-

sos en coordinació internacional, insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures i les iniciatives oportunes per a equiparar, en el marc de 

la Junta de Seguretat, la participació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en les diverses agències internacionals de seguretat, i també en les xarxes de 
col·laboració de les diferents policies, a la de la resta de països de l’entorn, especial-
ment de l’àmbit europeu i en concret a l’Europol, com a membre de ple dret.

b) Potenciar, en compliment de l’article 164.4 de l’Estatut d’autonomia, el bes-
canvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili 
amb les autoritats policíaques d’altres països, i estudiar els mecanismes de transmis-
sió d’informació a les policies locals.

152
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el Cos de Mossos d’Es-

quadra amb noves promocions tenint en compte la realitat de l’amenaça gihadista.

153
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el si del Consell de Política de 

Seguretat i la Junta de Seguretat de Catalunya, l’augment de la plantilla actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de poder arribar tan aviat com sigui possible als 
19.000 agents en actiu.

b) Convocar la Junta de Seguretat establerta per l’article 164.4 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, per tal d’assegurar la coordinació de les polítiques de segure-
tat i l’activitat dels diversos cossos policials que exerceixen les funcions a Catalunya, 
i establir-hi els mecanismes de bescanvi d’informació i revisar-hi els protocols de 
col·laboració i actuació coordinada.

c) Establir un sistema permanent de coordinació entre la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i els diversos cossos i forces de seguretat de l’Estat que 
actuen a Catalunya, incloses les policies locals, per a garantir l’eficàcia i la segu-
retat dels dispositius policials, que permeti adoptar mesures de racionalització de 
l’estructura de la seguretat a Catalunya i de millora de la coordinació operativa, la 
transferència d’informació i la col·laboració entre cossos policials.

d) Millorar el funcionament de la Unitat Permanent d’Interlocució Operativa 
amb la Seguretat Privada com a mecanisme de col·laboració i informació entre els 
cossos policials que s’encarreguen de la seguretat pública i les empreses privades 
que vetllen per la seguretat en les condicions establertes per la normativa vigent.

e) Informar en seu parlamentària sobre la situació actual del programa de forma-
ció contínua aprovat pel Ple del Parlament el 21 d’abril de 2016, i que, sota la super-
visió de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, s’ha de desplegar en cadascuna 
de les àrees bàsiques policials de manera descentralitzada i dins l’horari laboral o 
amb compensació de les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reciclatge de la 
normativa aplicable a les unitats de seguretat ciutadana, les tècniques de defensa i 
detenció, i tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terro-
risme gihadista amb més detall i profunditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’acon-
seguir tenir millor capacitat de resposta i millor coneixement de l’abast i de les ca-
racterístiques d’aquesta amenaça global.
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154
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar amb la màxima celeritat possible una reunió de la Junta de Segure-

tat de Catalunya.
b) Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la plena 

vigència i el respecte dels drets fonamentals, i exigir al Govern de l’Estat la deroga-
ció de la Llei de seguretat ciutadana.

c) Augmentar la formació dels mossos d’esquadra en drets humans, per tal de 
millorar les actuacions en situacions que puguin vulnerar els drets fonamentals, tals 
com l’homofòbia, la violència de gènere, el racisme i el feixisme.

d) Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i els ciutadans.
e) Avançar en les convocatòries necessàries per a complementar la plantilla de 

mossos d’esquadra i bombers, i garantir la gestió pública del servei 112.

155
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les mesures incloses en 

el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, amb l’objectiu de cobrir totes les necessitats del Cos de Bombers que es de-
tallen en aquest pla.

156
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya per a preparar les noves promocions de mossos d’esquadra, 
bombers, policies locals i la resta de cossos de seguretat i emergències, amb l’objec-
tiu que l’Institut continuï essent un centre de referència en la formació en matèria de 
seguretat pública i emergències.

157
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar la dotació d’equips i mitjans materials del Cos de Bombers i dels 

equips de protecció civil, incloent-hi la uniformitat adequada a cada època de l’any, 
per tal que puguin desenvolupar eficaçment llurs tasques.

b) Augmentar l’actual plantilla del Cos de Bombers, potenciar la col·laboració 
amb els Agents Rurals i millorar el model de prevenció d’incendis.

c) Reforçar la gestió de protecció civil i l’acció coordinada dels cossos operatius 
que intervenen per a millorar la prevenció i la capacitat de resposta, i pal·liar tant 
com sigui possible la gravetat de les conseqüències de les situacions catastròfiques 
de qualsevol mena que es puguin produir.

158
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la tramitació de la Propo-

sició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, al Cos de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals, i 
per tal que cap funcionari no sigui discriminat per raó de la seva discapacitat, esta-
blir-hi l’aplicació directa de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat.

159
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar totes les mesures necessà-

ries per a assegurar que cap membre de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en situació d’activitat faci cap mena de manifestació pública, ni a títol indi-
vidual ni a títol col·lectiu, que atempti contra l’estat de dret o contra l’ordenament 
democràtic vigent o que comporti prendre partit per un ideari concret.
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