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JORNADA 

LA CONDICIÓ D’AGENT DE L’AUTORITATLA CONDICIÓ D’AGENT DE L’AUTORITATLA CONDICIÓ D’AGENT DE L’AUTORITATLA CONDICIÓ D’AGENT DE L’AUTORITAT DEL PERSONAL DE SEGURETAT  DEL PERSONAL DE SEGURETAT  DEL PERSONAL DE SEGURETAT  DEL PERSONAL DE SEGURETAT 
PRIVADAPRIVADAPRIVADAPRIVADA    
 
MOLLET DEL VALLÈS, DIMARTS 13 DE MARÇ DE 2012 
CODI:  2012/80.814.00058 

 

 
OBJECTIU: 
Analitzar des de diferents perspectives la incidènc ia que tindrà l’art. 79 de la 

Llei de simplificació i millorament de la regulació  normativa, que indica que el 

personal de seguretat privada pugui adquirir, en de terminades circumstàncies, la 

condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador  dels cossos de policia de 

Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspec tes legals i àmbits d’aplicació 

de la norma. 

 
DESTINADA A: 
Directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions 

del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics 

de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya. 

 
PROGRAMA: 
 

8.30 h   Acollida, registre d’assistents  
 
9 h Benvinguda  

NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 

 
9.15 h  Inauguració de la jornada  

FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Gene ralitat 

   

9.30 h  À mbits d’aplicació de la norma  

JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Orden ació i Inspecció del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gen eralitat 

• Presentació i moderació: 

• MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general d e Seguretat Interior 

del Departament d’Interior    

• MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerc a, Coneixement i 

Relacions Exteriors de l’Institut de Seguretat Públ ica de Catalunya 
 
10.45 h  Pausa   
 
11.15 h Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat  privada 

• Moderadora ponent:  MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de 

Seguretat Interior del Departament d’Interior    

• Aspectes penals:  JOSEP LLUIS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers 
Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’I nterior 

• Aspectes administratius : MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea 
Central de Policia Administrativa del cos de Mossos  d’Esquadra 

• Aspectes de seguretat pública : TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la 
Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra 

 
13.30 h  Cloenda  

ANDREU JOAN MARTÍNEZ I HERNÀNDEZ, director general d’Administració de 
Seguretat 

  
13.45 h  Lliurament de diplomes  

 

 
 

 
ORGANITZACIÓ:  
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Lloc de realització:  auditori de l’edifici B de l’Institut 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Ctra. C-17, Barcelona – Ripoll, km 13,5 

08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 

Coordenades geogràfiques  

41º 33' 15'' N 

2º 13' 35'' E 

Data: dimarts 13 de març de 2012   
Durada: 5 hores 
Places: 300 
Diploma: d’assistència 

 
INSCRIPCIONS:   
 
El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de ma rç. 

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra han de tra mitar la sol·licitud per mitjà 

de l’Àrea de Formació de la PG-ME de l’Escola de Po licia de Catalunya.  

– La resta de professionals han d’emplenar el full de  sol·licitud d’inscripció que 

poden trobar al web de l’Institut, dins l’apartat d e Serveis i tràmits > Formularis 

i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives  >Sol·licitud d’inscripció en 

jornades, seminaris i altres activitats.  

– Un cop emplenat el full de sol·licitud d’inscripció , s’ha de fer arribar l’original 

a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) , però cal avançar-lo per correu 

electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat  o  per fax al 93 567 5030.  

– L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds origi nals abans no acabi el termini 

d’inscripció. 

– No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada  l’activitat acadèmica. 

– Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de  l’inici de l’activitat. 

 

PREU: 30,00 € 

 

– N’està exempt de pagament el personal de la General itat de Catalunya .  

– L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’ inici de les Jornades, 

mitjançant una transferència bancària o un ingrés e n efectiu. El número de compte 

de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Cata lunya Caixa. 

– A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número d e factura que el Servei de 

Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o  jurídica declarada deutora. 

 
INFORMACIÓ:  
 
- Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat  

- També trobareu informació actualitzada al web de l’Institut: 

http://www.gencat.cat/interior/ispc  

 


