14 d’abril de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

amb motiu dels fets del 5 d’octubre, i, si escau, exigir
les responsabilitats pertinents.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 619/X del Parlament de Catalunya,
sobre el compliment de l’Informe de l’Autori
tat Catalana per a la Prevenció de la Tortura
corresponent al 2013

ció de les policies locals corresponen al Departament
d’Interior, aquest fomenti que les actuacions de les policies locals segueixin les recomanacions de l’Informe
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 i es garanteixin plenament els
drets de la persona detinguda, i també que es faci el
seguiment administratiu i amb totes les garanties de la
situació de detenció tant en l’àmbit administratiu com
en el judicial i es constitueixi dins de la Comissió de
Policia de Catalunya un grup de treball específic per
a analitzar el procediment de detenció i custòdia dels
detinguts per part de les policies locals.

Tram. 250-00878/10

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Adopció

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior
La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució
sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al
2013 (tram. 250-00878/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57441) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57451).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre les recomanacions de l’Informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al
2013, i especialment a:
a) Reforçar la vigilància i el seguiment pel que fa a la
garantia efectiva dels drets de la persona detinguda,
sota els principis que la detenció d’una persona s’ha
de fer amb criteris absolutament restrictius, durant el
temps mínim imprescindible i comunicant-ho immediatament al col·legi d’advocats en què es produeix la
detenció.
b) Reforçar les actuacions de formació i seguiment
dels agents dels Mossos d’Esquadra per tal que en les
detencions siguin degudament emplenats els registres
corresponents i es vetlli per la plena garantia del dret
de defensa de les persones detingudes.
c) Reforçar els mecanismes que permetin que la detenció i l’escorcoll de les persones es facin sempre respectant-ne la dignitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, per
mitjà de les competències que en matèria de coordina1.10.
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Resolució 620/X del Parlament de Catalunya,
sobre una piulada del regidor de l’Ajuntament
de Vic Josep Anglada
Tram. 250-00879/10

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 03.04.2014, DSPC-C 394

Comissió d’Interior
La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 3 d’abril
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una piulada feta pel president de Plataforma
per Catalunya (tram. 250-00879/10), presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 56293) i pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57439) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57452).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar
en coneixement de la policia i la fiscalia la piulada que
el 2 de gener de 2014 va fer Josep Anglada, regidor de
l’Ajuntament de Vic, que incloïa una fotografia d’un
nen, perquè s’investigui si pot ésser considerat un delicte i un atac a la imatge i la intimitat del nen afectat.
2. El Parlament de Catalunya rebutja enèrgicament els
atacs i les expressions de caràcter xenòfob, particularment els que provinguin de càrrecs elegits públicament, especialment si van dirigits a menors d’edat, i
dóna tot el seu suport a la família afectada per la piulada de Josep Anglada.
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