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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el nombre de places públiques de residències per a la gent gran a San-

ta Coloma de Gramenet.
b) Obrir de manera immediata el centre de dia públic per a la gent gran en l’es-

pai ja construït amb aquesta finalitat a la residència pública Ramon Berenguer de 
Santa Coloma de Gramenet, tal com aquest Parlament ha reclamat reiteradament 
des del 2014.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Rosell i Medall; la presidenta 

de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 458/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de 
la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, 
agents rurals i personal penitenciari
250-00654/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’es-
quadra, els policies locals i els bombers (tram. 250-00654/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 43412).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a evitar que en l’aplicació de la re-

gulació de la segona activitat a mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents 
rurals i personal penitenciari es continuï vulnerant la Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per Nacions Unides el desem-
bre de 2006, que és d’aplicació directa a totes les administracions de Catalunya, i 
adoptar amb aquest objectiu les mesures transitòries següents: 

a) Assegurar que els funcionaris al servei dels cossos esmentats amb una di-
versitat funcional o discapacitat emparada per l’article 1 de la dita Convenció se’ls 
apliquin les disposicions contingudes en l’article 27, que regula els drets laborals de 
les persones amb discapacitat, i vetllar perquè es facin els ajustos del lloc de treball 
que siguin raonables i es garanteixi a les persones afectades el respecte a llur dig-
nitat inherent.

b) Assegurar que els funcionaris al servei dels cossos esmentats que tinguin re-
coneguda una incapacitat laboral permanent i mantinguin les capacitats laborals 
siguin destinats d’una manera immediata i amb caràcter provisional a un lloc de 
treball adequat a llur diversitat funcional, sense que els sigui retirada la credencial 
i sense que pateixin cap pèrdua econòmica ni pateixin un greuge comparatiu amb 
relació a la resta de companys del cos.

c) Promoure que les administracions competents dictin, en congruència amb 
l’autonomia municipal, i fins a l’entrada en vigor de la futura llei de regulació de la 
segona activitat per a mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i 
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treballadors penitenciaris, les resolucions provisionals de canvi de lloc de treball per 
assignació d’una segona activitat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 459/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’assumpció de 
la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat 
respecte a les associacions sindicals de seguretat privada com a 
conseqüència de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Ad-
ministració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del 
Tribunal Suprem (tram. 250-00656/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 45666).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a abonar d’una manera proactiva i 

diligent, en els casos en què sigui procedent, d’acord amb la normativa regulado-
ra de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, les despeses 
indegudes que els afiliats de les associacions sindicals de seguretat privada van 
haver d’assumir per adaptar-se a l’article 1 de l’Ordre del Departament d’Interior 
INT/15/2012, anul·lat per mitjà de la Sentència 872/2013 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 460/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de 
mossos d’esquadra destinats a atendre casos de violència masclista
250-00664/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a casos de violència masclista (tram. 250-00664/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 43413) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 45669).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent


