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1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 25

Resolució 550/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls d’un grup de treball per 
a la constitució d’una fundació del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la constitució de la Fundació del Cos de Mossos 
d’Esquadra (tram.250-00777/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42841).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
per mitjà del Departament d’Interior, un grup de treball 
en què s’incorpori la representació sindical de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per a valorar la 
constitució d’una fundació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra i definir-ne l’objecte, la composició dels òrgans de 
govern i el finançament.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 551/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la viabilitat tècnica i econòmica 
de la recomanació del Síndic de Greuges 
d’instal·lar sistemes de videovigilància a l’in-
terior dels furgons policials per al trasllat de 
detinguts
Tram. 250-00806/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el compliment de la recomanació inclosa en l’Infor-
me de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, del 
Síndic de Greuges, d’instal·lar sistemes de videovigilàn-
cia dins els furgons policials per al trasllat de detinguts 
(tram.250-00806/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 46368).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar la 
viabilitat tècnica i econòmica de la recomanació del Sín-
dic de Greuges inclosa en el seu Informe del 2011 de l’Au-
toritat Catalana de Prevenció de la Tortura, d’instal·lar 
sistemes de videovigilància a l’interior dels furgons poli-
cials amb els quals es fa el trasllat de detinguts.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari El president
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 552/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la potenciació dins el Cos de 
Mossos d’Esquadra d’unitats especialitza-
des en la lluita contra la corrupció, el frau ur-
banístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la creació d’unitats dels Mossos d’Esquadra especi-
alitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanís-
tic i el blanqueig de capitals (tram.250-00808/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 46369) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48242).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar 
dins el Cos de Mossos d’Esquadra les unitats especialit-
zades en la lluita contra la corrupció, contra el frau urba-
nístic i contra el blanqueig de capitals.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves




