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ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’En-
questa de seguretat pública de Catalunya del 2015. Tram. 355-00043/11. Conseller, 
del Departament d’Interior. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència. Tram. 250-
00531/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
191, 30).

3. Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la Independència. 
Tram. 250-00532/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 191, 31).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat privada. Tram. 250-00542/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 201, 35; esmenes: BOPC 232, 3).

5. Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat del Vallès. 
Tram. 250-00574/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 222, 14; esmenes: 
BOPC 256, 27).

6. Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Ca-
talunya. Tram. 250-00579/11. Jean Castel Sucarrat, del Comissió d’Interior, Lluís Guinó 
i Subirós, juntament amb tres altres diputats del Portaveus dels grups parlamentaris 
en la Comissió d’Interior. Debat i votació (text presentat: BOPC 222, 19).

7. Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la 
Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de Barcelona. Tram. 
250-00603/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 233, 48).
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Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00531/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de Resolució sobre el col·lectiu 
«Mossos per la Independència», per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu «Mossos per la Independència» es defineix al seu compte oficial de 

la xarxa social Twitter que es tracta d’una «Sectorial de l’Assemblea Nacional Ca-
talana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen treballar a favor de la Inde-
pendència de Catalunya».

Aquest col·lectiu ha penjat tuits en aquesta xarxa social que són clarament il·le-
gals i que atempten, de nou, contra el prestigi del Cos dels Mossos d’Esquadra, la 
policia autonòmica oficial de la Generalitat de Catalunya. Un del últims exemples 
data del dia 7 de juliol de 2016, on es va veure el tuït

«Cada dia que passa l’Estat espanyol ens empeny més cap a la desobediència. 
Comencem?»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Identificar de forma immediata la persona o persones responsables de la gestió 

del compte a Twitter @ANC_Mossos.
2. Prendre les mesures necessàries per que aquest compte a Twitter es tanqui de 

forma immediata o, en el seu defecte, que aquest col·lectiu canviï de forma imme-
diata el logotip / anagrama que utilitza de forma oficiosa.

3. Adoptar les mesures disciplinàries o legals adients contra els responsables de 
la gestió d’aquest compte a Twitter, en aplicació de la legalitat vigent.

4. Prendre de forma immediata les mesures necessàries per tal de salvaguardar 
tant la imatge del Cos de Mossos d’Esquadra com la de la resta d’efectius del cos 
que tenen altres sensibilitats o afinitats polítiques, iniciant si escau els procediments 
sancionadors o judicials adients.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00532/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la utilització d’un 
determinat logotip per part del col·lectiu Mossos per la Independència, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu «Mossos per la Independència» es defineix al seu compte oficial de 

la xarxa social Twitter que es tracta d’una «Sectorial de l’Assemblea Nacional Ca-
talana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen treballar a favor de la Inde-
pendència de Catalunya».

Aquest col·lectiu ha utilitzat de forma oficiosa una imatge basada en el logotip 
oficial del Cos dels Mossos d’Esquadra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en pràctica 

de forma immediata totes les mesures oportunes per tal d’assegurar que ni aquest 
col·lectiu ni cap altre no utilitzin més ni la imatge ni el logotip del Cos de Mossos 
d’Esquadra, sigui en la seva forma oficial, sigui en una de molt semblant que indu-
eixi a confusió, assegurant així tant el compliment estricte de la normativa en ma-
tèria de propietat intel·lectual com la salvaguarda del bon nom i la imatge del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la seguridad privada, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Es conveniente que la seguridad privada colaborare con la seguridad pública, 

adoptando medidas de control de la seguridad pública sobre la privada. Debe desta-
carse que la ratio de vigilantes de seguridad privada en Catalunya es de 1/600, cuan-
do en Alemania es de 1/484, en Francia 1/437, y en Reino Unido 1/170.

La Ley 10/2007 de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya señala que la 
finalidad del ISPC es la formación de los miembros de los Servicios de Seguridad 
públicos o privados, prevención y extinción de incendios y salvamentos, emergen-
cias, de protección civil y vigilancia, control y protección ambientales, así como la 
creación, gestión, difusión y aplicación del conocimiento técnico para seleccionar, 
promover y desarrollar los colectivos profesionales y la promoción del estudio y la 
investigación en el ámbito de la seguridad.

El artículo 106 de la Ley 11/2011 de 29 de diciembre de reestructuración del sec-
tor público para agilizar la actividad administrativa establece que, «corresponde al 
ISPC homologar los programas formativos de los centros de formación de personal 
de Seguridad privada de acuerdo con la legislación. El Instituto puede cumplir acti-
vidades de formación previa y formación permanente del personal de la Seguridad 
privada. Sin perjuicio de estas competencias corresponde a la Dirección General 
competente en materia de Seguridad privada autorizar los centros de formación de 
personal de la Seguridad privada y evaluar la actividad. Como requisito para auto-
rizar y homologar los centros de formación de Seguridad privada los responsables y 
el personal docente de estos centros ha de hacer obligatoriamente cursos específicos 
de formación y reciclaje impartidos por el ISPC– según establece el art. 4.7 de la 
Ley 10/07. Para ello el propio art. 16 establece la creación de una Comisión que ten-
drá como objetivo la relación con entidades, centros y profesionales de la Seguridad 
privada para dar cumplimiento a los objetivos del Instituto.

La Generalitat asumió la competencia para la autorización de los centros de for-
mación de personal de Seguridad privada que desarrollan su actividad en Catalunya, 
pero sin embargo, el ISPC a excepción de dos reuniones que tuvieron lugar entre los 
años 2009-2010 no ha desarrollado la actividad prevista, con el consiguiente perjui-
cio que esto conlleva para las empresas de Seguridad privada, para los trabajadores 
de las mismas y en definitiva para todos los usuarios que somos el conjunto de la 
ciudadanía.

Entre otros problemas cabe destacar un elevado nivel de intrusismo por empre-
sas no homologadas con trabajadores no cualificados, lo que conlleva consecuencias 
negativas como incremento ilimitado de horas extras, pago en negro de servicios a 
trabajadores, precariedad en sus empleos

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Definir claramente el funcionamiento de la UPIOSP y se profundice en la me-

jora del mismo, como mecanismo de colaboración e intercambio bidireccional de 
información entre el cuerpo de Seguridad pública (Mossos d’Esquadra-Policía lo-
cal) y Seguridad privada.

2. Adoptar medidas para que no se puedan presentar a concurso público aquellas 
empresas que no presenten la certificación de hallarse homologadas.

3. Establecer programas de reciclaje y formación periódica para empleados.
4. Crear una mesa en la que participe la Generalitat, la Federación de Municipios 

de Catalunya y la Asociación Catalana de Municipios, las empresas de Seguridad y 
los sindicatos con el objetivo de elaborar un proyecto de acuerdo marco de contra-
tación y un código de buenas prácticas que pueda extenderse a la Administración 
local.

5. Impulsar la Comisión de Relaciones con Entidades, Centros y Profesionales 
de la Seguridad Privada, realizándose reuniones al menos anuales con las empre-
sas de Seguridad privada de Catalunya, asi como promover actividades formativas, 
al menos anualmente.

6. Establecer un protocolo de actuación bien definido para determinar el recorri-
do de la denuncia hacia la Administración pública y retorno de información sobre 
resolución del caso hacia la empresa privada y la empresa o la Administración con-
tratante en casos de mala praxis de vigilantes de Seguridad privada.

7. Satisfacer en un periodo de tres meses los atrasos en el pago de la Generalitat 
a las empresas y el compromiso de pago de los servicios de la Generalitat a las em-
presas en un plazo máximo de cuatro meses.

Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37683 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37683)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar treballant per fer de la Xarxa de Col·laboració el principal meca-
nisme de col·laboració i intercanvi bidireccional d’informació entre la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i els professionals de la Seguridad Privada.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar establint programes de reciclatge i formació periòdica per a treba-
lladors.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Traslladar a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catala-
na de Municipis, l’Acord marc i el Codi de bones pràctiques en la contractació dels 
serveis de vigilància i seguretat per tal que pugui estendre’s a l’Administració local.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. a) Continuar garantint la correcta recepció i tramitació, al Departament d’In-
terior, de les denúncies presentades en matèria de seguretat privada.

b) Valorar la possibilitat d’informar les empreses de seguretat i les entitats con-
tractants sobre el sentit de la resolució dels expedients derivats de les esmentades 
denúncies, amb ple respecte tant de la normativa reguladora de la seguretat privada 
com de la relativa a la protecció de les dades de caràcter personal.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i supressió del punt 7

7. Satisfer en un període de tres mesos els endarreriments en el pagament de la 
Generalitat a les empreses i el compromís de pagament dels serveis de la Generalitat 
a les empreses, d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats de tresoreria.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat 
del Vallès
250-00574/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 36303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la seguridad 
en el municipio de Sant Cugat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Ministerio del Interior y de la policía local, el número de robos 

en domicilios en el municipio de Sant Cugat (Vallès Occidental) se ha incrementado 
un 85% en los últimos seis años. Asimismo, los robos con uso de la fuerza han au-
mentado un 32,9% en los dos últimos años, mientras que los robos con intimidación 
se han incrementado un 44,6% en el mismo período. Por el contrario, en la provincia 
de Barcelona los incrementos por los mismos conceptos en el mismo período han 
sido de un 11,7% y de un –11,5% respectivamente.

Según datos del primer semestre del 2016 publicados por el Ministerio del Inte-
rior, Sant Cugat es la segunda ciudad de España con más de 10.000 habitantes con 
una tasa de robos en domicilios más alta, por detrás de Torrevieja y por delante de 
Chiclana, con un total de 39 robos por cada 10.000 habitantes.

Y son especialmente graves los datos relativos a los meses de julio y agosto del 
presente año, ya que en estos dos meses se han incrementado los delitos contra el 
patrimonio un 16% respecto de los mismos datos del mes de julio y un 17,8% del 
mes de agosto de 2016. Y los robos en domicilios en estos dos meses respecto del 
año anterior se han doblado en el mes de julio y han aumentado un 32% en los datos 
del mes de agosto.

Los datos arriba expuestos coinciden con el informe anual de aseguradoras UN-
ESPA que define a Sant Cugat como una de las ciudades de Cataluña con una alta 
probabilidad de robos (64%) en los domicilios.

Hay que recordar que la protección de este tipo de delitos es competencia de los 
Mossos d’Esquadra y no de la Policía Nacional. La plantilla de Mossos respecto de 
los 90.000 habitantes actuales es de 72 personas, en junio de 2016, cuando los ratios 
aconsejables son de 2,5 policías cada 1.000 habitantes, es decir unos 220 efectivos. 
La policía local cuenta con un número próximo a los 100 efectivos.

A raíz de estos números, muchos barrios han optado por contratar seguridad pri-
vada al margen de la policía municipal y Mossos d’Esquadra.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incrementar el ratio de Mossos d’Esquadra desplegados en la ciudad, tal y 

como establecen los acuerdos del Parlament, aumentando así el número de efecti-
vos un número mínimo de 220, e incorporando efectivos provenientes de las nuevas 
promociones previstas por el Departament d’Interior.
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2. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.

Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40987 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40987)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Valorar l’augment de la ràtio de Mossos d’Esquadra desplegats a la ciutat, 
d’acord amb la disponiblitat pressupostària i les necessitats globals de nous efectius 
en el conjunt de Catalunya, incorporant efectius procedents de les noves promocions 
previstes pel Departament d’Interior.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Continuar adoptant totes les mesures de coordinació necessàries entre la Po-
licia Nacional, la Guàrdia Civil, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra per a 
enfortir la seguretat mitjançant un pla conjunt d’acció en l’àmbit de les competències 
que corresponen a cada cos.
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de 
Seguretat de Catalunya
250-00579/11

PRESENTACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, GP C’S; LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS, 

GP JS; CARLES CASTILLO ROSIQUE, GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS, 

GP CSP; ALBERTO VILLAGRASA GIL, GP PPC, PORTAVEUS DELS GRUPS 

PARLAMENTARIS EN LA COMISSIÓ D’INTERIOR

Reg. 36514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 5 de maig de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 29/

XI sobre les polítiques de seguretat, la qual instava el Govern «a convocar amb ca-
ràcter urgent els propers mesos, perquè es reuneixi dins l’any en curs, la Junta de 
Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia acordat prèviament amb el Govern de 
l’Estat que inclogui els objectius següents [...]».

A data d’avui, no es té cap constància de que la Junta de Seguretat de Catalunya 
es vagi a reunir en els propers dies.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 

a la Moció 29/XI i convocar amb caràcter urgent els propers mesos, perquè es re-
uneixi dins l’any en curs, la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia 
acordat prèviament amb el Govern de l’Estat i que inclogui els objectius enumerats 
a l’esmentada Moció.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Jean Castel Sucarrat, GP C’s; Lluís Guinó i Subirós, GP JS; Carles Castillo 

Rosique, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP 
PPC, portaveus a la CI 
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de 
Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat . 
Mossos d’Esquadra de Barcelona
250-00603/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 37911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Po-
licia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la ciutat de Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’1 de novembre de 2005 va entrar en funcionament la Sala Conjunta de Coman-

dament (SCC) de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra a la ciutat de Barcelona.

Des de la seva entrada en vigor, la SCC està ubicada al número 28 del carrer 
Lleida en un edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona, una ubicació que es va 
plantejar a l’inici com a provisional, però ha esdevingut definitiva.

Al llarg dels anys, aquesta dependència policial, que ocupa 2.400 metres quadrats 
ha estat remodelada i acondicionada per acollir aquest servei. Tot i això, les condi-
cions de l’edifici no són adients per a acollir un centre de treball, ja que no hi ha venti-
lació, l’aire interior és de molt mala qualitat y els agents de Mossos d’Esquadra, Guàr-
dia Urbana y Bombers estan constantment exposats a emissions de radiofreqüència.

Davant aquesta situació, ha crescut l’alarma i el malestar entre els agents dels 
cossos que hi treballen a la SCC del carrer Lleida de Barcelona, ja que quinze 15 
persones que treballen o han treballat en aquesta SCC ha estat detectats de càncer.

Diferents sindicats dels cossos que hi treballen en aquest equipament, en concret 
uns dotze sindicats, han denunciat que estan treballant un edifici «malalt». És més, 
creuen que els equips de radiotransmissió son els causant de la malaltia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar, en el 

termini de un mes, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona: 
a) Un estudi tècnic sobre l’estat de seguretat i higiene de la Sala Conjunta de 

Comandament (SCC) de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra del carrer Lleida de Barcelona, així com un estudi sobre les condicions 
tècniques i urbanístiques del equipament.

b) Una avaluació de les possibles causes responsables del elevat número de casos 
de càncer que s’han detectat en els treballadors de la SCC de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, juntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona, a buscar, abans de finalitzar l’any 2016, una ubicació 
alternativa per a la SCC de Barcelona que garanteixi les condicions de salubritat, 
seguretat i higiene per als agents que hi treballen.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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