ATEMPTATS A MOSS@S. NO PODEM SER
EQUIPARATS A LA RESTA DE FUNCIONARIS

El passat 22 d’octubre, al barri de Sant Adrià de
Barcelona, un mosso, tot conduint el vehicle
patrulla,va rebre un tret. Afortunadament l’ impacte
va ser, en part, absorbit pel vidre de la porta i
l’agent no va patir ferides de consideració. No
obstant això, tornem a presenciar una nova
demostració del risc més que evident que patim els
agents cada cop que sortim a treballar.

Lligat a això, recentment el Departament d’ Interior ha donat resposta en seu parlamentària a
diferents qüestions relacionades amb l’ activitat policial del Cos de Mossos, entre les quals Interior
ha donat dades tant representatives com les següents:
El nombre d'atemptats contra els agents de l'autoritat de 2013 va ser de 1.650. En el 2014,
a 30 de juny el nombre era de 764.
El nombre d'armes blanques comissades o intervingudes l'any 2013 va ser de 2.345. El
2014, adata 30 de juny el nombre era de 1.151.
El nombre d'accidents laborals amb baixa en el Cos de Mossos d'Esquadra durant el
primersemestre de 2014 va ser de 1.234.
El nombre d'accidents in itinere al CME de gener a juny de 2014 és de 211.
Així mateix, també ha informat que a 30 de juny de 2014 el nombre d'efectius del Cos de
Mossos d'Esquadra era de 17.042, prou lluny del compromís polític d’ arribar als més 18.000
mossos el 2015
Per això, els sindicats sota signants, reiterem la petició de crear una Mesa de Negociació
pròpia dels Mossos d’ Esquadra per mirar d’ atendre com cal les especificitats professionals que
té una feina tant complexa i exposada com és la tasca policial. Considerem del tot necessari
poder constituir una Mesa Sectorial de la Policia de la Generalitat, com les meses sectorials de
negociació de col·lectius específics com el de Bombers, Funcionaris de Presons, Sanitat o personal
docent, però fins i tot també en altres col·lectius que no tenen la consideració de personal
estatutari, com la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'Administració i Tècnic.
Cal remarcar que, malgrat la perillositat que patim, la manca de recursos materials i la
reconeguda manca d’ efectius, els agents del CME continuen fent esforços per mirar de garantir
la seguretat pública de Catalunya. Prova d’ això, i així també ho ha informat el Conseller, el nivell
d’absentisme laboral s’ ha reduït respecte el 2010.
No entenem aquesta negativa reiterada en el cas de la policia de Catalunya a crear aquesta mesa
de negociació. Assistim així a una més de les moltes discriminacions que pateix el nostre
col·lectiu respecte de la resta de funcionaris de la Generalitat.
Barcelona, 24/10/2014
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320-00231/10
Sol·licitud d'una còpia dels procediments específics per a determinades actuacions
de les unitats d'ordre públic; el d'identificació de persones, el d'assignació i gestió
del número operatiu policial dels agents de la Brigada Mòbil i de l'Àrea Regional de
Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra, el d'actuació policial en moti
penitenciari, el d'intervenció de substàncies estupefaents i el policial en
concentracions i manifestacions
GP PPC
Pere Calbó i Roca

TEXT RESPOSTA
D'acord amb allò que disposa l'article 5 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la sol·licitud d'informació amb número de tramitació 320-00231/10, sobre la
sol·licitud d'una còpia dels procediments específics per a determinades actuacions de les
unitats d'ordre públic: el d'identificació de persones, el d'assignació i gestió del número operatiu
policial dels agents de la Brigada Mòbil i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels
Mossos d'Esquadra, el d'actuació policial en motí penitenciari, el d'intervenció de substàncies
estupefaents i el policial en concentracions i manifestacions, us informo del següent;
Els procediments policials són d'aplicació al conjunt dels agents del cos de Mossos d'Esquadra,
no únicament a unitats i serveis concrets. La seva elaboració està exclusivament fonamentada
en les normes jurídiques de referència segons l'àmbit d'actuació.
Els protocols de treball són documents interns classificats en l'àmbit de la Direcció General de
la Policia com a documents de difusió limitada; no emparen usos que no siguin adequats a la
legalitat ni als principis d'actuació policial. Aquests processos ordenen models concrets
d'actuació per a determinades situacions que requereixen, en molts dels casos, la intervenció
d'unitats especialitzades i que regulen principalment actuacions d'acord amb la finalitat de cada
procediment.
En aquests documents es fa referència a les comunicacions entre serveis, a la distribució de
responsabilitat en les tasques, al mode d'activar els serveis pertinents del propi cos de Mossos
d'Esquadra o externs en alguns casos i, en definitiva, a qüestions de detall que han de ser
correctament precisades per donar una resposta precisa i segura en tots els incidents que
requereixin l'activació d'un procediment específic.
Barcelona, 7 d'octubre de 2014

Ramon tspadaler i Parcerisas
Conseller d'Interior

Generalitat
de Catalunya
El conseller d'Interior

PARLAMENT MM Secretaria
DE CATAlUNYA|ü)j)General

REGISTRE GENERAL

1 OCL 2M4

Tram. 314-13895/10

ENTRADA NÜM.
M-1

MM 1

A LA MESA DEL PARLAMENT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 0260S/18498/2014
Data: 07/10/2014 09:10:46
Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13895/10, us informo del següent:
El nombre d'atemptats contra els agents de l'autoritat de la Policia de la Generalitat - Mossos
d'Esquadra en 2013 va ser de 1.650. En 2014, a 30 de juny el nombre era de 764.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 0260S/18499/2014
Data: 07/10/2014 09:11:16

Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13896/10, us informo del següent:
El nombre d'armes blanques comissades o intervingudes l'any 2013 va ser de 2.345. El 2014, a
data 30 de juny el nombre era de 1.151.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 02608/18500/2014
Data: 07/10/2014 09:11:47
Registre de sortida

A LA MESA DEL PARLAMENT
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13897/10, us informo del següent;
El nombre d'armes de foc comissades o intervingudes a 30 de juny de 2014 era de 553.

Barcelona, 2 d'octubre de 201^
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 0260S/18502/2014
Data: 07/10/2014 09:12:17

Resistre de sortida

A LA MESA DEL PARLAMENT
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13898/10, us informo del següent:
El nombre d'accidents in itinere al cos de Mossos d'Esquadra en el període de gener a juny de
2014 és de 211.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Department d'Interior
Número: 0260S/18651/2014
Data: 09/10/2014 09:02:16
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13901/10, us informo del següent:
A data 31 de juliol de 2014, set agents del cos de Mossos d'Esquadra havien passat a la situa
ció d'excedència voluntària per ingrés en algun cos de policia local i vuit a situació d'excedència
voluntària per interès particular.

Barcelona, 7 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Nómero: 0260S/Í8775/2014
Data: 10/10/2014 09:19:54
Registre de sortida

A LA MESA DEL PARLAMENT
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-14103/10, us informo del següent:
El nombre d'hores extraordinàries fetes pels Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona durant
el primer semestre de 2014 va ser 7.072,84; el cost econòmic va ser 133.018,83 €.

Barcelona, 7 d'octubre de 2014
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Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-14110/10, us informo del següent:
El nombre d'accidents laborals amb baixa en el Cos de Mossos d'Esquadra durant el primer
semestre de 2014 va ser de 1.234.
A la Regió Policial de Barcelona, el nombre d'accidents laborals amb baixa durant aquest perí
ode va ser de 273.

Barcelona, 7 d'octubre de 2014
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Data: 10/10/2014 09:22:17

A LA MESA DEL PARLAMENT

Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-14113/10 i 314-14532/10, us informo del
següent:
El nombre de denúncies presentades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Cos de Mossos
d'Esquadra a la Plaça de Catalunya de Barcelona en el període de gener a juliol de 2014 va ser
de 14.075.
Pel que fa a l'evolució en el període 2010-2013, és la següent:
Unitat
OAC Plaça Catalunya

BarnAinna 7 ri'ontuhre dm 2014
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Conseller d'Interior

2010
19.532

2011
18.843

2012
16.673

2013
16.333
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 02605/18655/2014
Data: 09/10/2014 09:04:40
Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-14116/10, us informo del següent:
D'acord amb el que preveu l'article 12.1 A), apartat c), de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat, el Cos Nacional de Policia és el competent per informar
sobre la situació d'estada i residència dels estrangers en territori nacional.

Barcelona, 7 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 026QS/18657/2014
Data: 09/10/2014 09:05:20

A LA MESA DEL PARLAMENT

Registre de sortida
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-14117/10, 314-14535/10, 314-14536/10,
314-14537/10 i 314-14538/10, us informo del següent;
Durant el primer semestre de 2014 la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra va dur a
terme, a la ciutat de Barcelona, 8 operacions conjuntes amb el Cos Nacional de Policia, en
matèria d'estrangeria, i 1.087 operacions conjuntes amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Pel que fa a l'any 2012, el nombre d'operacions conjuntes dels Mossos d'Esquadra amb el Cos
Nacional de Policia a la ciutat de Barcelona va ser de 55 i el d'operacions conjuntes amb la
Guàrdia Urbana de Barcelona va ser de 2.495.
Barcelona, 7 d'octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d'Interior
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Nümero: 02605/18490/2014
Data: 07/10/2014 09:07:42
Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13883/10, us informo del següent;
A 30 de juny de 2014 el nombre d'efectius del eos de Mossos d'Esquadra era de 17.042.

Barcelona,

bre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 0260S/18492/2014
Data: 07/10/2014 09:08:06

Registre de sortida

A LA MESA DEL PARLAMENT
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13884/10, us informo del següent:
El nombre d'hores extraordinàries fetes pels Mossos d'Esquadra en el període de gener a juny
de 2014 va ser de 8.057; el cost econòmic va ser de 149.169,56 €.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Data: 07/10/2014 09:08:47
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Registre de sortida
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament ae uataiunya, i per tai
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13885/10, us informo del següent:
El nivell d'absentisme laboral al Cos de Mossos d'Esquadra durant el període demanat és el
següent:
Any 2010:
Any 2011:
Any 2012:

5,88%
6,29%
5,40%

Pel que fa a I'any 2014, el percentatge mig fins al mes de juliol és del 5,81%.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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A LA MESA DEL PARLAMEI

Registre de sortida
D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13886/10, us informo del següent:
L'any 2013 van passar a la situació administrativa especial de segona activitat 28 agents del
cos de Mossos d'Esquadra. L'any 2014, a data 30 de juliol són 21 els agents que han passat a
aquesta situació administrativa.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
NÚKro: 0260S/18496/2014
Data: 07/10/2014 09:09:46

Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-13887/10, us informo del següent:
El dispositiu Pla d'Estiu 2014 ha reforçat la presència policial incrementant, en els mesos
d'estiu, el nombre d'agents de seguretat ciutadana en zones costaneres i als municipis mès
turístics de Catalunya.
El model del reforç policial tè dues vessants: d'una banda, la redistribució de les plantilles de
seguretat ciutadana per incrementar el nombre d'efectius en municipis de costa i, d'altra banda,
el reforç en tasques de seguretat ciutadana amb efectius de les Àrees Regionals de Recursos
Operatius i de la Brigada Mòbil per complementar la presència policial en els municipis que
durant els mesos d'estiu experimenten un increment més significatiu de població.
El dispositiu Pla d'Estiu 2014 ha basat la seva estratègia en la proximitat, la prevenció i la
col·laboració amb les policies locals, treballant quatre àmbits diferents:
• Econòmic: per prevenir i reduir els fets delictius que es produeixen en l'activitat comercial i
turística, així com per identificar i detenir els autors dels fets.
• Convivència: per vetllar per la seguretat en el desenvolupament d'activitats d'oci i turístiques i
prevenir la comissió de fets delictius en establiments d'oci nocturn, a la via pública i a les plat
ges.
• Mobilitat: per garantir la seguretat en la xarxa viària i de transport públic, així com en aero
ports, estacions de trens, metro, etc.
• Habitatge: per reduir els fets delictius en domicilis i donar consells de seguretat específics
sobre protecció de l'habitatge.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Conseller d'inttífior

Generalitat
de Catalunya
El conseller d'Interior

PARLAMENT Mm Secretaria
DE CATALUNYA ülH G e n B r a I

REGISTRE GENERAL

1 OCT. 2014
Tram. 314-13889/10

ENTRADA NÚM. ..."SZ.5S.S...
M:T':

-yyy::::::

:

AH

A LA MESA DEL PARLAMENT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Número: 0260S/18497/2Q14
Data: 07/10/2014 09:10:16

Registre de sortida

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal
de donar resposta a la pregunta parlamentaria 314-13889/10, us informo del següent:
El nombre d'accidents laborals amb baixa al cos de Mossos d'Esquadra en el període de gener
a juny de 2014 és de 1.234.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Número: 02608/18665/2014
Data: 09/10/2014 09:09:42
Registre de sortida

Número Iniciativa: 320-00230/10
Títol: Sol-licitud d'una còpia de l'informe del Departament d'Interior en què es justifica el

Grup Parlamentan:
Proponents:

manteniment del servei de seguretat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i
Soley
GP PPC
Pere Calbó i Roca

TEXT RESPOSTA
D'acord amb allò que disposa l'article 5 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la sol·licitud d'informació amb número de tramitació 320-00230/10, sobre la
sol·licitud d'una còpia de l'informe del Departament d'Interior en què es justifica el manteniment
del servei de seguretat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, us informo del
següent:
La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra elabora informes de seguretat que no són
públics, atès el caràcter de necessària confidencialitat que tenen les pràctiques policials i,
especialment, quan afecten persones concretes.
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Registre de sortida
Número Iniciativa;
Títol:

Grup Parlamentari:
Proponents:

320-00232/10
Sol·licitud d'una còpia de l'expedient sancionador incoat als agents dels Mossos
d'Esquadra membres de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea
Nacional Catalana, amb relació a la declaració de lleialtat de l'agost del 2014
GP PPC
Pere Calbó i Roca

TEXT RESPOSTA
D'acord amb allò que disposa l'article 5 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la sol·licitud d'informació i documentació amb número de tramitació 32000232/10, sobre la sol·licitud d'una còpia de l'expedient sancionador incoat als agents dels
Mossos d'Esquadra membres de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea
Nacional Catalana, amb relació a la declaració de lleialtat de l'agost del 2014, us informo que
no es possible facilitar la documentació sol·licitada d'acord amb el que s'exposa tot seguit:
Normativa vigent
•

L'article 6.1 del Reglament del Parlament sobre ei dret d'accés a la informació estableix:
'Els diputats, d'acord amb la llei, tenen dret a accedir a totes les dades i la informació de
les administracions i les institucions públiques, tot respectant les limitacions de la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal."

•

L'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú sobre el dret d'accés a arxius i registres
regula:
3. L'accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure altres dades
pertanyents a la intimitat de les persones, figurin en els procediments d'aplicació del dret,
llevat dels de caràcter sancionador o disciplinari, i que, en consideració al seu contingut, es
puguin fer valer per a l'exercici dels drets dels ciutadans, a més de poder ser exercit pels
seus titulars, ho pot ser per terceres persones que acreditin un interès legítim i directe.
4. L'exercici dels drets que estableixen els apartats anteriors pot ser denegat quan
prevalguin raons d'interès públic, per interessos de terceres persones més diqnes de
protecció o quan així ho disposi una llei, en els quals casos l'òrgan competent ha de dictar
una resolució motivada."

•

La normativa de protecció de dades de caràcter personal i, concretament, la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal en el seu article
7, titulat "Dades especialment protegides", fa referència en ei seu apartat 3 a les dades de
caràcter personal relatius a la comissió d'infraccions administratives.
Així mateix, l'article 21 d'aquesta Llei en relació amb la "Comunicació de dades entre
Administracions públiques", estableix:
"1. Les dades de caràcter personal recollides o elaborades per les Administracions
públiques per a l'exercici de les seves atribucions no seran comunicades a altres
Administracions públiques per a l'exercici de competències diferents o de competències
que versin sobre matèries diferents, tret que la comunicació tingui per objecte el tractament
posterior de les dades amb fins històrics, estadístics o científics. (...)"
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En base a la normativa vigent exposada, les raons fonamentades en dret que impedeixen
facilitar la documentació sol·licitada són les següents;
La documentació i la informació continguda en els expedients corresponents a
procediments disciplinaris contenen dades de caràcter personal especialment
protegides i afecta directament el dret fonamental a l'honor i a la intimitat de l'inculpat.
La normativa de protecció de dades no permet la cessió de dades de caràcter personal
a altres Administracions (o Institucions) per a l'exercici de competències diferents.

Barcelona, 7 d'octubre de 2014
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