
 

CAT - PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
 

 
COMISSIÓ D’INTERIOR del Parlament   

En la darrera comissió d'interior celebrada el dia 15 de desembre i seguint l’ordre del dia 
en el primer punt, el molt honorable conseller Jordi Jané va fer una extensa explicació del 
resultat de l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició 2015 (amb una població de 
5200 persones de tot el territori català). De la qual se'n deriva que estem per sota la mitja 
europea en nombre de denunciar fets delictius, que la ciutadania fa una valoració molt alta 
(7,3 sobre 10 de màxima) sobre el cos de Mossos d’Esquadra (policia local en un 6,9), per al 
qual cosa el conseller va felicitar als mossos que treballem a peu de carrer. Va esmentar la 
professionalitat i la proximitat dels mateixos. Defensant que des del Departament hi ha 
hagut una forta inversió (les tablets, l’equipament de dotació per la seguretat personal). 
 
Des del CAT volem denunciar la poca participació dels sindicats en la gestió de l’elecció del 
material, la reducció d’efectius de trànsit, la manca de recursos, efectius personals i de 
material. Atès que hem detectat material defectuós, us demanem que ens feu arribar les 
notes informatives al respecte i qualsevol altre aspecte per tal de posar-ho en coneixement 
de l’administració. 
 
Destacar en el present comunicat que respecte el punt de l'ordre del dia que tractava sobre 
la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guardia Urbana i la Policia de la 
Generalitat –Mossos d’Esquadra de Barcelona, s’exposa la manca de recursos operatius, de 
les condicions higièniques,  d’espai, de seguretat i de salut.  S’aprova la proposta de 
resolució per la que es demana millores i instar al govern de la Generalitat i a l’ajuntament 
de Barcelona el canvi d’ubicació abans de desembre de 2017. 
 
 
 
Gemma Avilés Tahull. Representant del CAT al Parlament 
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