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SESSIó NÚM. 11

La sessió s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix 
Celestino Corbacho i Chaves, acompanyat del vicepresi-
dent, Xavier Crespo i Llobet, i del secretari, Josep Sicart 
i Enguix. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Elisabeth Abad i Giralt, Mar-
ta Alòs Lòpez, Jaume Domingo i Planas, Ferran Falcó 
i Isern, Lluís Guinó i Subirós, M. Assumpció Laïlla i Jou i 
Anna Miranda i Torres, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Joan Ferran i Serafini, Joaquim Llena i Cortina i Xavier Sa-
baté i Ibarz, pel G. P. Socialista; Pere Calbó i Roca i Dolors 
López Aguilar, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Jaume Bosch i Mestres, pel G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós i 
March i Sergi de los Ríos i Martínez, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i Alfons López i Tena, pel S. P. 
de Solidaritat Catalana per la Independència.

Assisteixen a aquesta sessió el portaveu de l’associació 
Stop Bales de Goma Nicola Tanno i el director de Justícia 
i Pau, Eduard Ibáñez Pulido.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de representants de l’associació Stop 
Bales de Goma i de Justícia i Pau davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la campanya per a prohibir 
l’ús de projectils de goma (tram. 357-00082/09). Comis-
sió d’Interior. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Inte-
rior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i 
atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 
(tram. 354-00033/09). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

3. Proposta de resolució sobre la presentació d’un pro-
jecte de codi d’ètica policial (tram. 250-00018/09). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de resolució i de les esmenes presentades. (Text presen-
tat: BOPC 16, 19; esmenes: BOPC 44, 17)

4. Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat es-
pecífica dels Mossos d’Esquadra per als delictes contra 
els vehicles de transport de mercaderies per carretera 
(tram. 250-00023/09). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació. (Text presentat: BOPC 16, 22)

5. Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de les 
notificacions per sancions de trànsit (tram. 250-00024/09). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Debat i votació. (Text presentat: 
BOPC 16, 23)

6. Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la mesura re-
lativa a la limitació de velocitat a les vies d’accés a Barce-
lona (tram. 250-00027/09). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació. (Text presentat: BOPC 16, 24)

7. Proposta de resolució sobre la construcció d’una co-
missaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jon-
quera (Alt Empordà) amb un sector de trànsit (tram. 250-
00102/09). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades.  (Text 
presentat: BOPC 27, 44; esmenes: BOPC 57, 131)

8. Proposta de resolució sobre la destinació de la ca-
serna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt 
Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Pe-
nedès (tram. 250-00411/09). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació. (Text presentat: BOPC 70, 41)

9. Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de l’ofi-
cina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla 
de seguretat viària 2011-2013 (tram. 250-00415/09). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades. (Text presentat: 
BOPC 70, 43; esmenes: BOPC 102, 28)

10. Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de 
construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra 
a Salt (Gironès) (tram. 250-00425/09). Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades. (Text 
presentat: BOPC 70, 49; esmenes: BOPC 102, 31.

11. Proposta de resolució sobre l’aplicació a tot Catalu-
nya de l’ampliació dels horaris de les activitats recreatives 
de restauració i musicals de l’1 de juny al 15 de setem-
bre de 2011 (tram. 250-00525/09). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 97, 18; 
esmenes: BOPC 125, 47)

12. Proposta de resolució sobre l’operació policial de la 
plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 
(tram. 250-00528/09). Subgrup Parlamentari Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades. (Text presentat: BOPC 97, 21; esme  nes: 
BOPC 125, 47)

El president

Bon dia. Senyores i senyors diputats, després del pe
río de estival, reprenem els treballs d’aquesta comissió. 
I aquesta primera sessió és..., tal com es va acordar en 
el seu moment, per acord de tots els grups parlamenta
ris, avui començarem la sessió amb la compareixença 
de representants de l’associació Stop Bales de Goma 
i de Justícia i Pau davant de la Comissió d’Interior per 
a informar sobre la campanya per a prohibir l’ús de 
projectils de goma.
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Compareixença
de representants de l’associació  
Stop Bales de Goma i de Justícia  
i Pau per a informar sobre la campanya  
per a prohibir l’ús de projectils de goma  
(tram. 357-00082/09)

En aquest sentit, vull donar la benvinguda i agra
irlos també la seva presència al senyor Nicola Tanno, 
porta veu de l’associació Stop Bales de Goma, i al se
nyor Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Ja els 
he informat que la compareixença..., en principi, pro
cedeix una intervenció per part dels dos representants 
de trenta minuts; posteriorment, hi haurà les interven
cions dels diferents grups parlamentaris, que vostès 
poden contestar o aclarir o fer les intervencions opor
tunes, i, finalment, si algun grup parlamentari ho creu 
necessari, doncs, faríem una repregunta o podríem fer 
algun aclariment. 

Res més i donantlos les gràcies i sense res més, en 
primer lloc, té la paraula el senyor Nicola Tanno.

Nicola Tanno (portaveu de l’associació 
Stop Bales de Goma)

Gràcies, president. Gràcies a tota la comissió, a tots 
els diputats, per aquesta invitació. Jo em dic Nicola 
Tanno, sóc el portaveu de l’associació Stop Bales de 
Goma, que és una associació que va néixer fa un any 
i mig i que representa víctimes de bales de goma uti
litzades per Mossos d’Esquadra aquí, a Catalunya, 
i també persones que amb nosaltres lluiten per aques
ta raó, que és la raó de la prohibició de les bales de 
goma utilitzades pels Mossos d’Esquadra.

Jo..., us ho conto només per a informació; bé, jo sóc 
una persona que va perdre un ull fa un any i mig per 
culpa d’una bala de goma. Som cinc aquí, a Catalu
nya, que en els últims deu anys hem perdut un ull per 
aquesta mateixa raó, més altres persones que han tin
gut problemes molt greus, i per aquesta raó nosaltres 
hem creat aquesta associació, perquè proposem un 
canvi en aquesta direcció. Hem quedat amb molts de 
vostès, i ara us presento les nostres motivacions.

El que vull dir abans de tot és això: que a Catalunya 
cinc persones van perdre un ull, i la cosa interessant 
de saber és aquesta: la primera és que cap de nosaltres 
cinc té acusació. Ningú. Llavors, cap de nosaltres esta
va fent res equivocat el dia que ens va passar tot això. 
I la segona cosa: que mai –dic «mai»– s’ha trobat fins 
ara un responsable penal pel que ha passat. Nosaltres 
també hem quedat amb el conseller Felip Puig, el di
rector de la policia, Manel Prat i... A veure, comen
cem abans de tot parlant de les..., de què estem parlant, 
l’objecte principal d’aquesta campanya. Parlem d’una 
bala de goma abans de tot, una bola utilitzada amb 
una escopeta que es diu Fabarm SDASS Pro Forces, 
fabricada a Itàlia, a Brescia –tot això ho podeu trobar 
en el dossier que us he donat–; és una bala que pesa 
vuitantacinc grams i que surt amb una velocitat de 
setcents quilòmetres l’hora. Aquesta arma té una for
ça, que calculem en joules, de 830 joules. Ara, un dels 
estudis més importants sobre aquesta arma és un estudi 
de 1997 demanat pel Parlament Europeu, i l’ha realit

zat el STOA, que és una agència molt important que fa 
estudis científics per al Parlament Europeu. El STOA 
va dir que una arma que diem menys letal ha de tenir 
una energia de 522 joules. Aquí parlem de 830 joules, 
és a dir, més de setze vegades més fort. Això vol dir 
que si parlem de 830 joules ja no és una arma menys 
letal, és una arma letal.

Per a què serveix aquesta arma? Aquesta arma serveix 
sobretot per dispersar persones, no és contra un objec
tiu determinat. Vol dir que davant d’un aldarull es dis
para per fer allunyar persones, per dispersar persones. 
Aquest objectiu és un objectiu que s’ha de complir en 
condicions molt difícils. Per què? Perquè abans de tot 
s’ha d’avisar per megafonia que s’iniciarà una càrrega 
policial, després es treu l’escopeta i es mostra de for
ma ostentosa; en tercer lloc, es disparen cartutxos de 
pólvora sense munició. Per disparar quan s’han com
plert aquestes mesures, els Mossos han de tenir l’or
dre d’un superior seu amb la paraula «tret». El tret es 
compleix amb tres condicions que resulten comple
xes de realitzar completament sobretot en una situació 
de desordre. 

La primera condició: s’ha d’estar a una distància mí
nima de cinquanta metres –mínima. Segona condició: 
s’ha de disparar a terra i la bala ha de rebotar a terra. 
Tercera condició: s’ha de colpejar sota de la cintura, 
no amunt, a sota, només a sota.

Són tres condicions que en una situació d’aldarulls, de 
desordres, és molt difícil complir, sobretot si l’objectiu 
d’aquesta arma és dispersar persones. Nosaltres, en tot 
això, hi trobem una contradicció bastant forta, sobretot 
si pensem en l’energia –hem dit setcents quilòmetres 
hora. Si toqués a terra, hauria de disminuir la seva for
ça, que de totes maneres queda molt molt forta. Nos
altres pensem que aquesta arma és una arma que s’ha 
de prohibir, abans de tot perquè és una arma que no 
és controlable. Què vol dir això? Això vol dir que per 
nosaltres, disparant en una situació d’aldarulls, una si
tuació de rebot, amb totes aquestes condicions, és pos
sible colpejar persones que no estan fent res equivocat. 
Llavors, com m’ha passat a mi, com ha passat a dos 
nois que són ara en aquesta sala, que han perdut un ull 
també, nosaltres no vam fer res i ens han colpejat les 
bales de goma.

Llavors, el tema és: els Mossos, com sabem, han de 
protegir també qui es manifesta, qui participa a una 
festa. Si després hi ha dues persones que perden un 
ull, tres, cinc persones, hi ha un problema. I sobretot 
pensem que no és que altres alternatives no siguin pe
rilloses. Clar, una porra o l’aigua pot ser perillosa si 
s’utilitza malament. El que canvia és que són armes 
més controlables. Quan s’utilitza una porra i es vol fer 
mal, el mosso té..., un policia té més controlabilitat de 
la seva arma, d’acord? Quan un mosso té una bala 
de goma que, com hem vist, és molt enèrgica, té una 
força molt grossa, és una arma perillosa, pot fer danys 
més greus dels que voldria fer i es poden colpejar per
sones que no estan fent res.

Però nosaltres pensem que no és només un problema 
de controlabilitat, és també un problema de despropor
cionalitat. En aquesta ciutat es parla molt de proble
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mes de respecte de la ciutat, d’aldarulls, de problemes 
de violència a la ciutat durant festes i manifestacions, 
però jo vull dir que, tot i que s’ha de sancionar qui fa 
danys al mobiliari urbà, aquí jo demano si la destruc
ció –faré un exemple– d’un contenidor d’escombrari
es té el mateix valor que la d’un ull o d’una part del 
cos. Perquè aquesta és una pregunta molt important. 
Nosaltres pensem que existeix una proporcionalitat de 
l’acció policial. Per nosaltres sí, perquè parlem de pro
fessionals de la seguretat. En canvi, veiem que aques
ta arma crea danys majors dels que es voldrien parar, 
i pensem que un principi fonamental és que quan la 
policia actua ha de fer, ha de crear un dany menys greu 
del que vol parar.

A més, com hem dit, no garanteixen la seguretat dels 
ciutadans, no garanteixen trobar responsables dels 
aldarulls, perquè són armes de dispersió, i, una ve
gada que es colpeja una persona, es genera un caos 
que fa que sigui impossible trobar responsables d’una 
violència o d’un aldarull. La policia és un professional 
de la seguretat i la seva acció ha de ser proporcional i 
intel·ligent i no pot posar danys a persones innocents.

A més, nosaltres pensem que hi ha un problema d’in
dividuació. Com els he dit, fins ara, en cinc casos de 
persones que coneixem aquí a Catalunya –vintitres 
són a Espanya–, no hi ha un responsable, tot i que ara 
s’ha obert un procediment per nou mossos, finalment, 
per primera vegada. Aquest és un problema molt gros, 
i pensem que els protocols existeixen per complirlos. 
És impossible saber qui ha disparat una bola, només 
el testimoni del policia té valor en aquesta situació. 
Les bales no són numerades, no és possible tornar a 
saber qui ha disparat ni quantes se’n disparen. És un 
problema, aquest, o no?, que al final d’una manifes
tació en la qual una persona perd un ull no es pugui 
saber qui ha disparat, no es pugui saber quantes se 
n’han disparat, quins mossos hi havia en aquell lloc... 
Són problemes bastant greus per nosaltres. I les pla
ques no són sempre a la vista, al contrari del que hau
ria de ser. 

A més, no es pot saber amb certesa si hi ha hagut el 
tret del jefe de equipo, el jefe de esquadra, que són 
els que manen als mossos que disparen. Llavors, hi ha 
un problema gros d’individuació, tot i que fa un any 
una noia que va ser disparada a una cama el 2006..., 
hi ha hagut seixanta mil euros d’indemnització per un 
tret a la cama, sense evidentment trobar responsables, 
perquè els mossos deien que no sabien òbviament qui 
havia disparat.

Abans parlem de la perillositat. En aquest dossier que 
els hem donat troben molts estudis oftalmològics de 
nivell internacional molt importants. Tots aquests es
tudis demostren sense dubtes la perillositat d’aques
ta arma, una perillositat que fa que cada vegada que 
s’utilitza de manera equivocada –això és molt senzill 
que passi– pot causar danys gravíssims. Els recordo, 
com ja he dit, que vintitres persones en vintiun 
anys han perdut un ull a Espanya, són només els ca
sos que coneixem, i que, a més, a Euskadi, el 1995, 
una dona, Rosa Zarra, va perdre la vida per culpa 
d’una bala de goma. I, a més, a nivell internacional 
hi ha molts testimonis d’altres persones que han per

dut ulls o també la vida. És fàcil trobar històries com 
aquestes buscant a internet. 

I, finalment, vull parlar de la nova arma que ha posat 
Interior, que ha posat fa uns mesos. La policia ha in
corporat una nova arma que es diu que no és de dis
persió. És una arma que colpeja directament una per
sona que està fent un dany al mobiliari urbà o que està 
fent alguna cosa equivocada. A part del fet que per 
nosaltres és particular pensar que es resol el proble
ma de l’altra arma afegintne una altra de nova, però 
a part d’això volem dir que abans de tot hi ha un pro
blema que no es diu gaire, del qual no es parla gaire, 
que és la forma del protocol. Aquesta nova arma es 
dispara fins a un metre de distància. Ho repeteixo, es 
pot disparar amb aquesta arma fins a un metre de dis
tància. És a dir, s’utilitza una bala com si fos una por
ra, perquè si tinc la possibilitat de disparar a un me
tre de distància és possible que no s’utilitzi una porra 
sinó que s’utilitzi directament la nova escopeta, una 
escopeta el projectil de la qual té una velocitat de tres
cents quilòmetres hora. Provoca una paràlisi momen
tània de la part colpejada i els informo que a nivell 
internacional a França conec personalment dos nois, 
dels quals hi ha el testimoni dins del dossier, que van 
perdre un ull per armes iguals, armes que a França es 
diuen FlashBall. I el protocol diu, a més, que es pot 
disparar d’un metre de distància i, a més, que es dis
para sota la cintura. A més, no s’ha d’avisar per mega
fonia, i, llavors, pensem que no és útil.

Finalment, els informo que en els desordres que hi ha 
hagut la passada primavera, al maig i al juny, un noi 
va ser disparat, Joan Roure, pel rebot d’aquesta pilota. 
Llavors, una pilota que havia de tenir un nivell de pro
fessionalitat més alt, de capacitat de colpejar directa
ment el responsable, ha causat uns danys a l’orella de 
dos mesos que..., és a dir, no havia de passar. Ha pas
sat perquè hi ha hagut un rebot. Llavors, encara una 
vegada, veiem que el sistema de les bales de goma per 
nosaltres crea danys desproporcionats i sobretot –so
bretot– contra innocents. 

I ara passaré la paraula a Eduard Ibáñez, de Justícia i 
Pau. Gràcies.

El president

A continuació, té la paraula el senyor Eduard Ibáñez, 
director de Justícia i Pau. Endavant.

Eduard Ibáñez Pulido (director de Justícia i Pau)

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, senyores, 
senyors diputats. D’entrada agrairlos l’oportunitat 
que ens donen, a Justícia i Pau, per poder intervenir 
davant d’aquesta institució tan honorable com és el 
Parlament de Catalunya, a qui nosaltres, doncs, esti
mem i valorem en tant que representant del poble de 
Catalunya.

Justícia i Pau –segurament la majoria de vostès ens 
coneixen– som una organització catòlica, creada a 
Catalunya l’any 68, que té com a finalitats la defen
sa i promoció dels drets humans, la justícia social i 
la cultura de la pau. Precisament, les temàtiques re
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lacionades amb l’actuació de la policia, de les forces 
policials en general, del sistema penal i penitenciari, 
doncs, ens han preocupat sempre, ja des de la nos
tra creació l’any 6869, en un context de franquisme, 
i precisament hi ha una campanya nostra de l’any..., 
més que campanya una denúncia pública l’any 73 de 
la tortura a les comissaries de policia franquistes que 
ja va costar el processament dels nostres dirigents per 
part del nefast Tribunal d’Ordre Públic. Essent fidels a 
aquests inicis, doncs, tots aquests anys hem continuat 
preocupantnos per les qüestions relacionades amb la 
policia, les presons, etcètera. I per això quan l’asso
ciació Stop Bales de Goma, doncs, va venir a plante
jarnos la possibilitat de participar amb ells en la cam
panya que demana l’abolició d’aquestes armes, ens va 
semblar, després d’estudiarho, pertinent i necessari 
d’afrontar. És per això que som aquí. 

El motiu és molt clar –ja l’ha explicat molt bé, ens ho 
ha il·lustrat molt bé el senyor Nicola Tanno, el dos
sier que vostès tenen també en aquest sentit és molt 
clar–: són les gravíssimes lesions que produeix aques
ta arma –gravíssimes lesions– i a vegades la mort. En 
conseqüència, doncs... Gravíssimes lesions, no només 
a persones que poden tenir conductes il·legals, il·lícites, 
creadores de pertorbació de l’ordre públic, sinó també 
persones innocents. Aquesta és la qüestió, com és el 
cas del senyor Tanno, que encara fa més preocupant 
aquest tipus d’instruments, no? I no és un cas solament 
a Catalunya, hi ha documentades lesions gravíssimes a 
tot l’Estat espanyol, només cal repassar, si es mira la 
jurisprudència, per exemple, del Tribunal Suprem; ens 
trobem moltíssimes lesions de persones i, hi insisteixo, 
també alguna mort, però també a nivell internacional, 
com després em referiré.

Per tant, la pregunta que ens hem de plantejar i que 
jo crec que aquest Parlament s’ha de plantejar és si 
la utilització de bales de goma, pilotes de goma, pro
jectils de goma –és a dir, hi ha moltes expressions 
en funció també dels matisos que cadascú hi vulgui 
posar–, si aquests instruments, l’ús d’aquests instru
ments per part de les forces de policia al nostre país és 
una pràctica acceptable en un sistema jurídic que vol 
ser respectuós amb la seva condició d’estat democrà
tic, d’estat de dret, i que vol respectar plenament els 
drets i llibertats fonamentals, incloenthi el dret a la 
vida i la integritat física.

I aquesta pregunta pensem que és especialment perti
nent que es plantegi en aquest Parlament perquè, en
cara que pugui sorprendre, la legislació catalana però 
tampoc l’estatal –quan dic «legislació» vull dir nor
mes amb rang de llei– ni prohibeix ni autoritza ni con
templa aquest instrument com a arma policial, però 
cap altra; és a dir, no hi ha normativa legal, hi insistei
xo, legal, que estableixi quines són les armes que han 
d’utilitzar les forces de seguretat ni tampoc quin ha de 
ser el seu ús. Ni tan sols criteris generals, més que un 
principi, que després m’hi referiré, molt general, que 
després hi insistiré. Però l’únic que tenim en el nos
tre país és normativa governamental, en concret una 
instrucció de la Direcció General de la Policia, refor
mada diverses vegades, i protocols interns, protocols 
interns policials com els que ha explicat el senyor Ni

cola Tanno. Però no hi ha una norma amb rang de llei 
que determini exactament quines són les armes que 
han d’utilitzar les forces de seguretat, en quines con
dicions, en quines situacions, etcètera.

Però no només no es determinen les armes, sinó tam
poc una qüestió tan important i tan polèmica com és 
quina ha de ser la correcta actuació de les forces de 
seguretat davant de situacions de pertorbació de l’or
dre públic. Això és una qüestió que queda totalment en 
mans discrecionals dels comandaments polítics o poli
cials de cada moment, en cada situació, no? I, per tant, 
hi ha moltíssimes preguntes que no estan resoltes i que 
es decideixen sobre la marxa. És veritat que les cir
cumstàncies són molt canviants, és veritat que és molt 
difícil establir criteris generals, però això el Parlament, 
hi insistim, ho ha deixat totalment a mans dels coman
daments polítics i policials.

Preguntes com quan i com és pertinent dispersar una 
reunió o manifestació il·lícita, o quan s’ha de desallot
jar un espai públic o una infraestructura pública; s’ha 
de fer solament quan hi hagi una ordre judicial o sem
pre?, o només quan duri massa? Què vol dir que duri 
massa?, un mes, dos mesos? –tots recorden, doncs, si
tuacions recents d’ocupació de l’ordre públic–; amb 
quin criteri policial?, quan hi hagi violència o sempre 
que hi hagi resistència?, encara que sigui una resistèn
cia pacífica? Quins són els mitjans adequats per fer
ho?, pilotes, defenses? Tot això queda absolutament 
–absolutament– a mans dels comandaments polítics i 
policials.

I la pregunta és clara: tot això s’ha de deixar en mans 
dels comandaments policials o polítics? Per tant, ens 
sembla que els parlaments democràtics aquí i en con
cret el Parlament de Catalunya, doncs, d’alguna mane
ra han deixat en mans, no?, han fet una cessió d’aques
ta responsabilitat de deixar aquestes qüestions en mans 
dels comandaments policials i polítics, com si fos una 
qüestió exclusivament tècnica. I nosaltres pensem que 
no és una qüestió tècnica, és una qüestió que té a veure 
amb drets humans, la integritat física, la vida... 

Certament, les normatives policials estatal i catalana 
estableixen quins són els principis generals, això sí, 
eh?, principis generals que han de regir en totes les 
actuacions policials. Però ens sembla que aquests 
principis generals són tan generals, que després a la 
pràctica és molt difícil determinar què volen dir en 
cada cas, com s’han d’interpretar i com s’han d’apli
car en cada cas. Evidentment, posteriorment sempre 
hi ha una revisió judicial, però una revisió judicial que 
arriba dos, tres, quatre o cinc anys més tard, no?

Per tant, la conclusió primera i provisional que els vo
lem plantejar és que aquest Parlament hauria de plan
tejarse en l’àmbit de les seves competències i atenent 
la importància d’aquesta matèria, doncs, aprovar una 
norma legal, encara que sigui amb reforma de la Llei 
de policia de Catalunya. Pot ser una introducció de 
diferents preceptes a la Llei de policia de Catalunya, 
normes legals que regulin les armes autoritzades per 
part de la policia, el seu criteri d’utilització, i que es 
concretin els principis generals que ja estan previstos 
a la llei, però que els concretin pel que fa referència 
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a les actuacions policials davant de situacions de re
sistència col·lectiva, de pertorbació de l’ordre públic, 
etcètera, tant pel que fa a objectius policials, mitjans... 
Hi insisteixo, sense pretendre entrar amb massa detall 
tampoc, perquè és impossible regular una matèria tan 
complexa, tan canviant, amb detall, però sí que una 
certa concreció legal estimem que seria necessària. 

Per concretar aquests principis, principis que estan for
mulats a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia de Ca
talunya, a la Llei de cossos i forces de seguretat de 
l’Estat i a la Llei catalana de policia, eh?, principis que 
ara no tenim temps i no és necessari esmentarlos, però 
almenys sí que deixar clar que els principis de lega
litat, imparcialitat, nodiscriminació, oportunitat, pro
porcionalitat, interdicció de l’arbitrarietat i responsa
bilitat són principis que ja estan previstos a la llei però 
que caldria concretar com s’apliquen davant de situa
cions d’alteració de l’ordre públic i no, doncs, aques
ta indeterminació legal que hi ha en aquests moments. 
I concretament, doncs, determinar l’ús de les armes 
autoritzades per part dels agents atenent a un principi, 
que abans ja he anunciat, un principi legal que també 
és molt genèric però que també és important, i que no 
sempre es té en compte. La llei literalment diu que les 
armes... I nosaltres entenem que una pilota de goma i 
un projectil evidentment també, que es llença, de plàs
tic, de goma, de cautxú, qualsevol projectil o objecte 
que es llença és una arma. I diu la llei que la utilit
zació de les armes només ha de ser, per part de la poli
cia, quan hi hagi un risc racionalment greu per la seva 
vida, per la seva integritat física, la dels policies, o la 
de terceres persones. O bé, i aquesta és potser la part 
més indeterminada, en aquelles circumstàncies de greu 
–greu– risc per a la seguretat ciutadana. Greu risc. Per 
tant, hi ha certes coses que és evident que no són greu 
risc, altres potser són més difícils de determinar. 

A partir de tots aquests principis entenem que la utilit
zació de bales de goma o qualsevol altra arma per part 
de la policia, entenem que hauria de ser exclosa, des 
del nostre punt de vista, especialment la utilització en 
situacions d’alteració de l’ordre públic o, no diguem 
ja, hauria de ser totalment exclosa per dispersar una 
manifestació o una situació en què no hi ha un ús de 
la violència, aquest és el cas més evident. Però, en tots 
els casos, la utilització de qualsevol tipus de projectil 
contra persones civils no hauria de ser utilitzat si no 
és que és una situació extrema, de violència extrema 
o d’autodefensa, evidentment. 

I aquest criteri no és solament un criteri que estiguem 
defensant des de l’associació Stop Bales de Goma i 
Justícia i Pau, aquest és el criteri que s’està imposant 
a la majoria de països europeus. Això ho volíem dei
xar clar. La veritat és que no tenim, com a organit
zacions no tenim capacitat per estudiar a fons, fer un 
estudi de dret comparat, de pràctiques policials, ens és 
impossible; la informació que tenim és dispersa, però 
sí que hem arribat a la conclusió, per informació de 
diferents fonts, que ni França ni Alemanya ni Bèlgica 
ni Anglaterra utilitzen aquestes pilotes de goma o pro
jectils, no els utilitzen. I pensin i recordin vostès els 
greus aldarulls que es van produir a Londres i a altres 
ciutats angleses aquest estiu. En aquests aldarulls gra

víssims, amb incendis, no es van utilitzar pilotes de 
goma per part de la policia a Anglaterra.

Per tant, aquest és el criteri que es va imposant, i en
tenem que en aquest país hauríem de plantejarnosel 
seriosament. Però no només és un criteri de la policia 
d’a quests països europeus, també d’organismes in
ternacionals i d’ONG. I em refereixo a organismes 
inter nacionals, com, per exemple, el mateix Parlament 
Europeu, que ja l’any 1982 en dues resolucions –13 de 
maig i 14 de juny de 1982– ja va demanar a tots els 
països membres de la Unió Europea d’aquell moment, 
de les comunitats europees, que no utilitzessin bales o 
projectils de plàstic o cautxú contra la població civil, 
atesa la seva greu capacitat lesiva. I aquesta resolució 
la va reiterar, en particular, respecte d’Anglaterra, de 
Gran Bretanya, el 12 de novembre de 1984 i novament 
l’any 1997. És a dir, que ens consta que almenys en 
quatre resolucions del Parlament Europeu es recomana 
o demana expressament no utilitzar aquest tipus de pro
jectils. El que passa és que aquestes resolucions sem
bla que, doncs, no es coneixen o han caigut en l’oblit. 
Igualment, hi ha aquest informe, al qual s’ha referit el 
senyor Nicola Tanno, del Scientific and Technological 
Options Assessment, de la Unió Europea, que també 
deixa molt clar que aquest tipus d’armes no s’han d’uti
litzar, almenys les que superin els 122 joules de força.

Més resolucions –més resolucions. Ens consta per 
diferents fonts, però d’això no hi ha una publicació 
oficial, que algun organisme de la Unió Europea en 
aquests moments està estudiant prohibir o recomanar 
la prohibició d’aquestes armes. La veritat és que te
nim informació confusa, periodística, sindical; no ens 
consta exactament, però sembla que aquest tema està 
en estudi en aquests moments a la Comissió Europea. 
Per tant, no estem parlant d’una qüestió que hàgim de 
tractar exclusivament a Catalunya, sinó que la Unió 
Europea està plantejantse seriosament prohibir o re
comanar la prohibició d’aquestes armes, segons ens 
consta, a partir de l’any 2013. Per tant, en aquest sen
tit aquest Parlament hauria d’estar atent a aquesta co
missió d’estudi i, a més a més, avançarse, perquè és 
una qüestió que s’ha de regular, encara que la Comis
sió Europea no ho estudiés.

També ens consta que una resolució del juliol del 
1998 del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides 
–13 de juliol del 98– ja va recomanar a Gran Breta
nya una investigació sobre l’ús dels que denominava 
en aquell moment «projectils d’energia atenuada», se
gons la terminologia anglesa, i plantejarse la seva eli
minació. També el Comitè Internacional de Prevenció 
de la Tortura ha recomanat a Anglaterra expressament 
l’abolició de l’ús de projectils de plàstic. M’imagi
no que són aquestes recomanacions internacionals 
les que fan que en aquests moments la policia anglesa 
no utilitzi aquestes armes ni en situacions tan dramàti
ques com les d’aquest estiu.

En conclusió, considerem, doncs, que aquest Par
lament, en exercici de les seves competències, hau
ria d’aprovar una normativa amb rang legal, o sigui, 
amb reforma de la Llei de policia de Catalunya, nor
mes de dos continguts. En primer lloc, normes regu
ladores de les actuacions policials davant de situa



Sèrie C - Núm. 142 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de setembre de 2011

COMISSIó D’INTERIOR, SESSIó NÚM. 11  8

cions de pertorbació de l’ordre públic, d’acord amb 
els principis que ja hem dit, especialment oportunitat, 
proporcionalitat i responsabilitat, i normes regulado
res del tipus d’armes policials admissibles i criteris 
generals per utilitzarles, excloent expressament, o li
mitant dràsticament, almenys, l’ús general de projec
tils de goma, cautxú o similars, pel control de situa
cions de desordre públic, establint els mecanismes de 
supervisió i autorització prèvia de l’ús de qualsevol ti
pus d’arma –de qualsevol tipus d’arma–, sigui amb un 
vistiplau previ d’un alt responsable polític, informació 
a l’autoritat judicial, etcètera, garantint a posteriori la 
revisió legal, judicial, tècnica i parlamentària del seu 
correcte ús, sigui amb la captació sistemàtica d’imat
ges, la identificació absolutament clara dels agents que 
estan utilitzantles, amb el recompte de projectils als 
quals es referia el senyor Tanno, i la determinació de 
responsabilitats pel seu mal ús. Com a mínim entenem 
–i amb això acabo– que una comissió parlamentària 
hauria d’estudiar aquest tema, entenem des del nostre 
punt de vista, i mentre s’estudia el més prudent i sen
sat seria demanar al Govern que, mentre no s’estudia 
aquest tema per part del Parlament, o mentre no arriba 
una normativa europea, que es demani una moratòria 
en l’ús d’aquests instruments.

Res més, moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara passaríem al posicionament i 
les intervencions dels diferents grups parlamentaris. 
En primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socia
lista, té la paraula el senyor Xavier Sabaté. 

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als compa
reixents. Per la seva tasca, com tot moviment social, 
els hem de mostrar el nostre reconeixement. Una cau
sa que és nova a casa nostra, suposo que vostès ja ho 
saben, ja ho han dit, de fet, en la seva compareixença 
i, per tant, també és nova entre les nostres agendes. Jo 
els vull dir, en nom del Grup Socialista, que ens es
tudiarem seriosament i a fons el dossier que ens han 
presentat i les referències que s’hi fan d’altres dos siers 
i altres documentacions en un tema que no és senzill, 
no és tan fàcil trobar alternatives que siguin eficaces i 
que al mateix temps siguin controlables per dissoldre 
aldarulls i fer front a actes violents, i des dels poders 
públics tenim l’obligació d’assegurar que els ciutadans 
tenen els drets preservats, no? I, per tant, hi ha el dret 
a la pròpia seguretat, a la seguretat de la integritat per
sonal i dels béns.

No podem ignorar que hi ha violència a la societat que 
en determinades ocasions posa en perill la convivèn
cia i que hem de trobar els mitjans adequats, propor
cionals, està clar, i ben regulats. Aquests instruments 
requereixen normes d’ús, i per això creiem que da
vant d’aquesta circumstància que vostès ens exposen 
cal que hi hagi uns estudis més a fons, a banda dels 
que ens han aportat avui aquí que ja existeixen inter
nacionalment i del que vostès han realitzat. Nosaltres 
ens comprometem a estudiarlos, esperonem el Go

vern que també ho faci, que estudiï els dossiers citats i 
que faci un seguiment del tema i ho inclogui també en 
l’agenda del Govern, perquè en els temes a coordinar 
amb altres organismes policials internacionals i altres 
legislacions, doncs, puguem tenir una actuació que, 
en fi, en definitiva al final és dels governs, no?

Vostès a la pàgina onze..., em permetran una petita 
discrepància, i és que diuen que és al Parlament on es 
decideix com han de ser les actuacions policials. Les 
actuacions policials les decideixen sobretot, les con
cretes, en cada moment els governs, els seus respon
sables polítics i en definitiva els tècnics de la policia. 
Això no vol dir que el Parlament no hagi de complir 
també la funció que té encomanada de control dels ac
tes del Govern i de legislació. I en això ens tindran, en 
fi, a la seva disposició, perquè, en definitiva, després 
de tot el que han aportat aquí, tant l’associació Stop 
Bales de Goma com el representant de Justícia i Pau, 
doncs, hàgim de..., o estiguem disposats a col·laborar 
en l’elaboració de les lleis que permetin una major se
guretat per a tothom, per a la gent que..., en fi, també 
per a aquells que requereixen preservar la seva segure
tat i, en definitiva, per a tots aquells que es man ifesten, 
i per a tots aquells que contemplen les manifestacions, 
que sembla que en algun dels casos que hem pogut 
veure en el dossier, doncs, s’han vist també afectats 
greument per aquest ús d’un instrument que fins ara, 
en fi, s’ha demostrat eficaç però també que ha com
portat problemes, i, com tot problema que sorgeix a la 
societat, també ens preocupa a nosaltres.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. A continuació té la paraula, en repre
sentació del Grup Parlamentari Popular, del Partit Po
pular, el diputat senyor Pere Calbó. 

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. En primer lloc, afegirme 
a l’agraïment per la compareixença dels representants 
de l’associació Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau, 
i també per la documentació que ens han lliurat, tant 
en el seu moment com avui, doncs, que ens ajuda a in
tentar formarnos opinió sobre la seva petició i sobre 
quines possibilitats i alternatives es poden plantejar.

Pel nostre grup parlamentari, nosaltres plantegem aques
ta compareixença amb una voluntat fonamentalment 
d’escoltarlos a vostès, les seves peticions i les seves 
propostes. Creiem, i així actuarem nosaltres, que no 
es tracta que avui els grups parlamentaris ens posicio
nem respecte a la seva petició, entre altres coses per
què també és fonamental poder escoltar les opinions 
de totes les parts implicades. I des d’aquest punt de 
vista nosaltres hem presentat en aquesta setmana una 
sol·licitud de compareixença de diferents sindicats de 
Mossos d’Esquadra perquè també ens puguin aportar 
la seva visió i la seva informació i puguem enriquir 
aquest debat tan interessant que avui s’està plantejant.

Perquè vostès compareixen davant de la Comissió d’In
terior del Parlament de Catalunya fonamentalment per 
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fer una petició clara, que és que els Mossos d’Esqua
dra deixin d’utilitzar pilotes de goma per dispersar ma
nifestacions o concentracions de persones. I nosaltres 
entenem, des del nostre punt de vista, que és impres
cindible també centrar el debat i fer un seguit de consi
deracions que ens permetin una anàlisi aprofundida de 
la seva petició.

Nosaltres entenem que, en primer lloc, el Cos de Mos
sos d’Esquadra ha de disposar d’instruments que li 
permetin..., instruments efectius i que siguin el menys 
lesius possible, però instruments en definitiva que els 
permetin dispersar concentracions o manifestacions de 
gent en determinades circumstàncies. Per tant, el pri
mer gran element és: quins elements han d’utilitzar 
els cossos policials. Perquè malauradament la realitat 
a casa nostra ens demostra que amb molta freqüèn
cia, en alguns casos amb molta violència, determinats 
grups s’emparen en la celebració de grans esdeveni
ments o de grans celebracions esportives per fer des
trosses no només al mobiliari públic, que també, sinó 
posant en risc la seguretat dels ciutadans i dels agents 
de l’ordre. Per tant, entenem que el Cos de Mossos 
d’Esquadra ha de disposar d’aquests elements i que 
aquests elements han de ser els elements menys lesius 
possible, tant per al conjunt dels ciutadans com també 
per als agents de l’odre encarregats professionalment 
de garantir aquesta seguretat.

Jo no vull interpel·larlos des d’aquest punt de vista, 
però sí que intentaré..., i entenguiho en aquest sentit, 
que intentem confrontar informacions, no? I en aquest 
sentit vostès han plantejat la proporcionalitat en l’ús 
d’aquest instrument i bàsicament el que ha utilitzat 
la gent per dir..., escolti, han fet un paral·lelisme entre 
destrossa d’un mobiliari urbà concret vers la utilitza
ció de bales de goma que poden comportar la pèrdua 
d’un ull, no? Però la realitat ens demostra que no no
més estem parlant de si es trenca una paperera; estem 
parlant, en ocasions, de coses molt més greus, com –el 
màxim exponent, si ho volen– cremar cotxes policials, 
que per sort no va representar cap dany per als agents, 
i com determinats grups utilitzen la violència contra 
els agents i contra tothom que passi en aquells mo
ments, llençant objectes i totes les reiterades coses que 
podríem explicar molt més detalladament. Per tant, 
aquesta proporcionalitat l’hem d’emmarcar també en 
la realitat que ens trobem i que els agents de l’ordre es 
troben, malauradament, a casa nostra.

En segon lloc, i també entenguinho des del més ab
solut respecte, vostès en la documentació que ens van 
lliurar afirmen que hi ha un incompliment del pro
tocol per la utilització d’aquestes pilotes de goma, 
i fan aquesta afirmació sense acreditarla; i, per tant, 
nosaltres, si no hi ha una acreditació d’aquests fets i 
d’aquesta afirmació no podem compartir aquesta afir
mació. Vostè, senyor Nicola, en la seva intervenció 
avui diu que és molt difícil de complir, aquest proto
col, per aquesta utilització. En tot cas, el que ens mos
tra el protocol és que es fan tot un seguit d’actuacions 
molt prèvies i que la utilització d’aquest instrument 
és l’últim recurs. Després entrarem a valorarho amb 
més profunditat, però vostè ha descrit molt bé el pro
tocol, i no el reiteraré ara, i és tot un procediment que 

el que pretén és que la gent es dispersi, que la gent 
que passava per allà no hi estigui, i es pugui tindre co
neixement dels fets –el que pretén–, i que l’últim re
curs és la utilització d’aquest instrument.

En tercer lloc, nosaltres no entrarem en aquesta compa
reixença a valorar situacions judicials o que són objecte 
d’un procediment judicial en concret, ara, perquè crec 
que no ens correspon.

En quart lloc, i a efectes estrictament informatius, la 
informació que facilita el Govern de la Generalitat, a 
data d’abril d’enguany, és que totes les denúncies pe
nals per la utilització d’aquestes bales de goma han es
tat arxivades, llevat d’una que està pendent de resolu
ció, que està el procediment judicial en marxa. I pel 
que fa a la reclamació de danys per la via administra
tiva, quatre reclamacions han estat arxivades i hi ha 
dues sentències per les quals la Generalitat ha de pa
gar una indemnització, que vostè s’ha referit a un dels 
casos.

En cinquè lloc, també per confrontar aquestes infor
macions i aquesta petició, el Sindicat de Mossos d’Es
quadra  Comissions Obreres també ens ha lliurat una 
documentació en la qual no comparteixen la seva peti
ció i els seus arguments i on sol·liciten també a aquesta 
Comissió d’Interior que abordem per què es produeix 
aquesta violència, per què es produeixen aquests alda
rulls i com es poden evitar. I això segons nosaltres sí 
que, al nostre entendre, és un debat que també –paral
lelament al que vostès estan plantejant– hem d’abordar. 
Perquè nosaltres entenem que no ens podem quedar no
més amb les mesures reactives, un cop el dany ja s’està 
produint, sinó que també hem d’abordar un debat de 
com podem implementar mesures preventives que ens 
permetin que aquesta situació de violència no es produ
eixi, que la puguem evitar abans que es produeixi. 

Per tant, nosaltres partim de la necessitat de dotar d’un 
instrument el Cos de Mossos d’Esquadra per disper
sar concentracions de persones. Vostès s’hi han referit i 
han dit molt bé que aquest instrument no és el llançador 
d’un sol tret, el GL06, perquè aquest..., del que es trac
ta amb aquesta arma, aquest instrument, és la immobi
lització d’una persona en concret, que és la que inicia 
els aldarulls, per tal d’evitar que aquests es puguin es
tendre i ser més violents. Una manifestació o una con
frontació d’informació, eh? Nosaltres vam poder assis
tir en el si d’aquesta comissió a una visita al Complex 
Egara del Cos de Mossos d’Esquadra, on ens van fer 
una demostració d’aquesta arma, d’aquest llançador 
d’un sol tret; i en la demostració el tret el disparaven a 
més d’un metre, eh?, a més d’un metre estaven, jo no li 
podria precisar a quants metres ho feien, però, vull dir, 
era evident que es disparava, en la demostració que ens 
van fer, a més d’un metre de distància.

Per tant, un cop plantejada la qüestió com vostès plan
tegen, i en la seva documentació vostès ens plantegen 
diferents alternatives a la noutilització d’aquestes ba
les de goma. En primer lloc, ens plantegen la possi
bilitat, com a experiència d’instruments que utilitzen 
altres policies, altres cossos policials, dels canons d’ai
gua. I nosaltres també hem de ficar sobre la taula que 
no podem oblidar que aquest element també té un ca
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ràcter lesiu. I, en aquest sentit, en aquesta mateixa vi
sita que jo li faig referència, ens van poder ensenyar 
una fotografia d’una persona amb lesions als dos ulls, 
els havia perdut, concretament, per la utilització de ca
nons d’aigua; per tant, és un instrument que també té 
un cert risc en la seva lesivitat. I, a més, té un seguit de 
limitacions, com pot ser la recàrrega del camió, que 
evidentment cal recarregar d’aigua i que, per tant, cal 
dotarse de punts de càrrega d’aquesta aigua en el con
junt de la ciutat on actuï, i també en funció de la mida 
hi haurà una limitació física, podrà actuar en determi
nades zones i en altres zones no podrà actuar. Per tant, 
jo, el que sí que..., per confrontar aquesta informació i 
atès que és una de les propostes que vostès plantegen 
en la seva documentació, si poden, eh?, si no..., com 
valoren vostès aquestes limitacions i si creuen que 
aquestes limitacions fan que aquest instrument, com a 
proposta alternativa, sigui efectiu o no.

La segona alternativa que vostès plantegen és la utilit
zació de gas, la utilització de gas per part dels cossos 
policials. I la tercera, la lluita cos a cos, que és a la 
que vostès s’han referit amb la utilització de la por
ra. Vostès afirmen que és més controlable la utilització 
d’aquesta defensa a l’hora, doncs, d’aplicarla. És evi
dent, però, clar, no podem perdre de vista que alhora 
ens estem plantejant quin és l’instrument més eficaç 
i menys lesiu per poder actuar en una dispersió, per 
dispersar una concentració de persones, i es fa difícil 
que només amb la porra sigui prou efectiu per assolir 
aquest objectiu.

Per tant, en aquests dos casos, que són la utilització de 
gas –que nosaltres no en descartem cap d’elles, eh?, ho 
estem plantejant a nivell de reflexió– i la utilització de 
la lluita cos a cos, de la porra, són evidents dues coses, 
o fer dues reflexions: que la proximitat entre els agents 
de l’ordre i les persones a dispersar pot comportar 
greus lesions. No és el mateix disparar a una certa dis
tància que tindre d’enfrontarte en el cos a cos directe. 
I, en segon lloc, que en aquests casos això el que com
porta..., i hem d’assumir canviar el model, en el sentit 
que això requereix un nombre d’agents molt superior 
al que actualment destinem a aquestes tasques. I, per 
tant, plantejar –i ho faig a nivell de reflexió– aques
tes dues alternatives ha de comportar necessàriament 
l’increment d’una forma molt important del nombre 
d’agents que es destinaran a aquestes actuacions, per
què, si no, és inviable, si no, és portar uns agents al 
fet que no tinguin cap possibilitat de controlar i disper
sar una concentració. 

Per tant, davant d’aquestes tres alternatives que vostès 
plantegen en la seva documentació, jo el que els pre
guntaria és quina de les tres prioritzarien de les que ens 
plantegen. I si comparteixen el fet d’incrementar de 
forma substancial el nombre d’agents antiavalots, que 
comportarien almenys les dues alternatives darreres. 
I molt ràpidament, i amb això acabaré, tres preguntes: 
com valoren la incorporació d’aquest llançador d’un sol 
tret, al qual vostè ha fet una breu referència; com va
loren la proposta també d’incorporar càmeres de vídeo 
en els cascs dels gents, i, finalment, com veuen com a 
alternativa viable, si ho veuen com a alternativa viable, 
la utilització de gossos i/o cavalls per dispersar aquestes 

concentracions i quines altres mesures –i ara faig una 
última pregunta més àmplia– vostès podrien proposar o 
proposarien per tal d’evitar de forma preventiva que es 
produeixin aquests aldarulls a casa nostra.

Moltes gràcies i gràcies per la generositat del president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. A continuació té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Jaume 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair als compa
reixents les seves aportacions, la documentació, que 
evidentment estudiarem aprofundidament, però també 
felicitarlos per la persistència, perquè des que fa uns 
mesos ens vam entrevistar, avui com a mínim hi ha 
un primer fruit, que és la presència d’ells al Parlament 
de Catalunya. I en aquest sentit també els vull mostrar 
un agraïment, jo crec que és important que les deman
des ciutadanes es puguin canalitzar a través d’exposar 
la seva opinió, la seva veu, en el Parlament de Catalu
nya, perquè això també omple de contingut el mateix 
Parlament.

Jo m’avanço amb dues conclusions del meu grup so
bre la situació que estem vivint, i després intentaré jus
tificarho una mica. Primer, ens sembla a nosaltres que 
és el moment, cal, toca revisar els sistemes antiavalots 
del Cos de Mossos d’Esquadra. Hi ha el tema avui que 
se’ns planteja de les bales de goma, però, més enllà, 
tota la utilització dels mecanismes que fan servir els 
Mossos d’Esquadra en el moment que hi ha disturbis. 
Segona conclusió nostra? Coincidim que cal un paper 
del Parlament de Catalunya. És evident, com es deia, 
que la gestió concreta d’una actuació policial corres
pon al Govern i al Departament d’Interior, però també 
és veritat que no estem parlant només d’un problema 
tècnic perquè afecta drets de la ciutadania.

Per tant, nosaltres, ja ho diem, tenim la predisposició 
de posarnos d’acord amb altres grups per crear una 
comissió d’estudi sobre aquest tema –bales de goma, 
també tema sistemes antiavalots en general–, amb 
compareixences plurals, perquè evidentment aquest 
Parlament ha d’escoltar totes les sensibilitats i totes les 
veus, i que pogués d’alguna manera també acabar amb 
una proposta de normativa que si calgués modificar la 
legislació vigent ho fes.

No vull defugir una qüestió i la dic ja d’entrada: el meu 
grup ha tingut importants responsabilitats en el De
partament d’Interior durant quatre anys, és obvi i és 
evident. Per tant, coneixem la complexitat del tema, 
coneixem i som conscients de la necessitat del rigor 
a l’hora d’abordarlo. No defugim tampoc les nostres 
responsabilitats, però alhora sí que pensem que tot 
això no ens impossibilita per dir que quan arriba una 
demanda de la ciutadania al Parlament nosaltres cre
iem que s’ha d’estudiar d’una forma aprofundida i que 
el Reglament del Parlament dóna mecanismes, a tra
vés, per exemple, d’una comissió d’estudi, per ferho.
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Una mica argumentació de tot això. Home, estem evi
dentment davant d’una situació social, econòmica, que 
produeix un increment dels conflictes socials. Hem pas
sat d’una situació en què potser els moments més com
plicats eren celebracions esportives a una altra, també, 
en què cada vegada hi ha més conflicte social i que això 
requereix una actitud molt responsable, l’ús d’aquesta 
proporcionalitat que dèiem de l’Administració a l’hora 
d’abordarho. Tots tenim en la memòria el tema dels 
fets de la plaça Catalunya o de davant del Parlament.

Bé, jo crec que, a més, avui tenim un instrument nou 
per abordarho, que és que el Síndic de Greuges va fer 
un informe sobre les dues actuacions policials. El di
lluns –si no m’equivoco–, el dia 26, compareix el sín
dic Rafael Ribó a la Comissió del Síndic per exposar 
les conclusions de l’informe però que, per altra ban
da, ja són conegudes, i els grups també ens haurem de 
manifestar sobre aquesta qüestió.

Jo vull recordar molt de passada algunes de les conclu
sions de l’informe del Síndic de Greuges, perquè no so
lament afecten al que va passar a la plaça Catalunya o 
davant del Parlament, sinó a l’hora d’abordar l’actuació 
policial davant de determinats conflictes. Diu: «Les ad
ministracions, davant de l’exercici del dret de manifes
tació, han d’actuar tenint en compte un curós equilibri i 
amb criteris de proporcionalitat perquè els seus reque
riments no es considerin limitacions abusives d’aquest 
dret.» Després fa una sèrie de recomanacions més con
cretes: un paper més actiu de les administracions per 
prevenir incidents o degradacions no volgudes de l’es
pai públic; suggereix que s’analitzin i es millorin els 
mecanismes de planificació dels dispositius policials i 
també la seva capacitat per donar una resposta cohe
rent; revisar la formació específica dels agents selecci
onats per formar part de la brigada mòbil i també dels 
agents de l’àrea regional de recursos operatius. Diu: 
«El Departament d’Interior haurà de valorar amb tota 
la informació de què disposa si hi ha hagut actuacions 
incorrectes i un ús desproporcionat de la força física 
per part dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
i, si és el cas i si s’escau, suggerim obrir un expedient 
disciplinari per evitar la impunitat. S’ha de fer efecti
va la disposició legal que obliga tots els membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra a anar visiblement identifi
cats.» I una molt important: «La necessitat que el Cos 
de Mossos d’Esquadra disposi d’un grup de persones 
formades i capacitades per exercir la mediació com a 
prevenció i recurs alternatiu a l’ús de la força.»

Bé, tindrem temps de debatre a fons els informes del 
síndic, perquè jo crec que ens poden il·lustrar de cara 
a la temàtica que avui abordem. Però, enfront d’això, 
dos mesos després que s’hagi fet públic l’informe del 
síndic, de moment la resposta que hem tingut del De
partament d’Interior és la següent: al Parlament cap 
ni una, cap informació; a través dels mitjans, Puig re
organitzarà els antiavalots després dels errors amb el 
15M i que s’analitza comprar canons d’aigua i gasos 
lacrimògens. Bé, nosaltres hem demanat la comparei
xença del conseller Felip Puig en aquesta comissió 
perquè informi de totes les mesures que té previs
tes, perquè ens sembla que el Parlament i la Comis
sió d’Interior tenen tot el dret a conèixer quins són la 

seva planificació i els seus plans i els pros i contres 
d’aquests nous mecanismes, que, a més a més, en cap 
cas –llegeixo el que diuen els mitjans–, se’ns presen
ten com a alternatius a les bales de goma, sinó que es 
presenten com a més a més, com a afegir a les bales 
de goma. Volem saber, per exemple, si són certes les 
informacions periodístiques que parlen que un camió 
capaç de disparar a través d’un canó d’aigua costa en
tre 300.000 i 900.000 euros; volem saber una mica tot 
això. I creiem que, sincerament, hauria estat bé que 
abans d’explicarho als mitjans de comunicació el 
conseller Puig ho hagués explicat aquí.

Però és que, a més a més, també vull dir que, igual que 
he reconegut la coresponsabilitat del meu grup a l’hora 
de gestionar Interior amb aquest tema, que no es va so
lucionar, alhora també he dit que alguns dels mecanis
mes que va posar en marxa l’antic Departament d’Inte
rior de l’anterior Govern a l’hora d’exercir un control 
democràtic del paper dels Mossos d’Esquadra han que
dat esborrats. El Comitè d’Ètica Policial va quedar ani
quilat al gener d’aquest any, i no s’ha nomenat un nou 
Comitè d’Ètica Policial. Tots recordarem la dimissió de 
Carlos Jiménez Villarejo, de Gemma Calvet, de Mer
cedes García Arán, com a protesta perquè s’havia de
rogat el Codi d’Ètica Policial. I aquest Comitè d’Ètica 
Policial que continua existint no ha estat nomenat.

Avui votarem una proposta que per fi hem pogut con
sensuar tots els grups, que el conseller d’Interior ha de 
presentar un nou codi d’ètica dins el primer trimestre 
del 2012, però llavors ja farà un any que els Mossos 
estan sense codi d’ètica, que va durar, si no m’equivo
co, dos o tres mesos. En aquest sentit, a mi em preo
cupa que es posi en relleu en aquests moments que la 
preocupació del Departament d’Interior siguin càme
res en els cascos dels mossos, nous sistemes d’utilit
zació de mecanismes davant de situacions de conflicte 
i que, en canvi, no coneguem que en absolut s’hagi 
tingut present la proposta –per mi la més significativa 
del síndic Rafael Ribó– de crear una unitat de media
ció, i que quan nosaltres hem presentat aquesta pro
posta hagi estat rebutjada. Perquè és evident que hi ha 
moments en què la policia ha de fer ús legítim de la 
força, perquè té el monopoli d’utilitzarla i ho ha de 
fer d’una manera proporcional, però ho ha de fer, però 
també és veritat que fins a aquell moment s’han d’ha
ver esgotat tots els mecanismes previstos per tal de po
der evitar aquesta situació; i, en aquest sentit, les uni
tats de mediació ens sembla a nosaltres que són un 
bon mecanisme.

Per tant, en definitiva, cal estudiar molt a fons la qües
tió, és evident que té aspectes tècnics, que necessitem 
també informes tècnics; és evident també que el Par
lament sí que té capacitat per demanar un estudi apro
fundit de dret comparat de la situació d’altres països 
i també d’aspectes tècnics d’altres països, però alhora 
sí que nosaltres ens quedem amb un missatge, que és 
que el Parlament no pot ser aliè a aquesta actuació, no 
pot ser que el Departament d’Interior vagi prenent de
cisions sense passar pel Parlament, i que el Parlament 
jo crec que sí que hauria de crear una comissió d’es
tudi dels elements antidisturbis, incloses les bales de 
goma, que ens pogués il·lustrar a tots i que d’alguna 
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manera també redundaria en benefici del mateix Cos 
de Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació, farà ús 
de la paraula, en representació del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Oriol 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair a l’as
sociació Stop Bales de Goma i a Justícia i Pau la seva 
insistència, la seva perseverança en la defensa d’una 
causa que ells creuen justa i en l’ús dels mecanismes 
parlamentaris. Estem en un moment en què hi han crí
tiques al funcionament democràtic i a vegades no s’en
tenen les possibilitats que té el Parlament per escoltar 
les demandes de la ciutadania. I les seves associa cions 
n’han fet un ús exigent però al mateix temps n’han 
fet un ús, i han anat a visitar tots els grups, ens han 
portat documentació, ens han demanat que fem pre
guntes, ens han demanat que fem propostes, que com
pareguin... Avui són aquí i exposen una problemàtica 
d’una forma molt solvent, i jo crec que això, doncs, 
és un bon funcionament de la democràcia i que s’ha 
d’insistir en aquest tipus d’actuacions, i agrairlos, per 
tant, la seva actuació.

Bé, la primera conversa que vam tenir..., vostès ens 
van demanar: «Home, haurien d’estudiar això al Par
lament.» Era l’inici de la legislatura. I jo els vaig dir 
en aquell moment: «Hi estic d’acord, ho hem d’estu
diar, però primer hem de fer confiança al Govern.» Es
tàvem començant la legislatura, deixem que el Govern 
expliqui com vol resoldre aquesta qüestió, com vol ges
tionar les situacions difícils que a vegades es produei
xe de gestió de l’ordre públic, femlos algunes pregun
tes, dema nemlos que siguin ells els que ho estudiïn, 
perquè és una matèria que té un component tècnic molt 
important, i vegem quina resposta ens donen, no?

I és en aquest sentit que nosaltres vam adreçar una sè
rie de preguntes al Govern. Però, clar, és evident que 
hi han elements tècnics que correspondria al mateix 
Govern d’estudiarlos i que hi ha elements de la con
ducta i de l’actuació professional que seria bo i desit
jable que fos el mateix col·lectiu que també tingués uns 
principis rectors de conducta professional. Però quina 
és l’actuació que hem vist passats uns mesos? Hem 
vist gestions d’aldarulls si més no conflictives o dis
cutibles en la seva gestió; crec que ningú pot dir que 
ni els fets de la plaça Catalunya ni els d’aquí al Parla
ment suscitessin un ampli consens respecte a l’actua
ció del conseller d’Interior. Això ni tan sols el porta
veu de Convergència i Unió serà capaç de dirho, eh?, 
sinó que tots sabem que van ser clarament discutibles 
i conflictius. Hem vist que quan hem demanat al Go
vern informació des d’aquest Parlament la informació 
que se’ns ha donat és molt parcial, i en aspectes fona
mentals no s’ha respost, o s’ha camuflat la resposta, 
i entraré al detall tot seguit, i hem vist que no hi ha ha
gut voluntat d’autoregulació professional per part de la 
mateixa conselleria.

Crisi al Comitè d’Ètica, no hi ha derogació d’un codi 
ètic i no hi ha hagut, fins avui que aprovarem segura
ment una proposta de resolució en aquest sentit, no hi 
ha hagut voluntat de tornarlo a fer; actitud despecti
va cap a aquest tipus de reflexions, defensa corporati
va sempre. I entenem i creiem positiu que un conseller 
d’Interior es posi al capdavant dels Mossos i defensi els 
Mossos, això és el que ha de fer, però sobretot ha de 
defensar la democràcia i els ciutadans, i el dret a la se
guretat de tots els ciutadans, dels Mossos d’Esquadra 
també, per descomptat, però de tots els ciutadans, no? 

Per tant, no hi ha hagut voluntat d’autoregulació, i ve
iem també que no es volen abordar elements molt im
portants que podrien ser objecte d’un treball norma
tiu per part d’aquesta cambra. Quins són els elements 
d’objecte importants? Home, reflexió sobre la gestió 
del principi de monopoli de la violència –nosaltres ho 
compartim plenament, i entenc que tots els demòcrates 
així ho han de fer–; el monopoli de la violència en de
mocràcia ha d’estar sota les autoritats democràtiques i 
sota la seva policia democràtica, per descomptat. Però 
hi ha hagut discussió sobre aquest element i sobre 
com s’ha utilitzat aquest monopoli de la violència i els 
efectes que pot tenir sobre la seguretat dels ciutadans. 
Per tant, és un tema prou important perquè es conside
ri, atès que afecta drets fonamentals, objecte de debat 
en aquesta cambra.

Hem vist dificultats i discrepàncies importants sobre 
com es gestiona l’ordre públic, i hem vist que en la 
qüestió que vostès plantegen i en la qual vostès intu
eixen algunes alternatives, tot i que tampoc he entès jo 
que diguin: «La solució bona és aquesta», perquè tam
poc és la seva feina, vostès plantegen unes preguntes, 
preguntes rellevants, i que mereixen ser escoltades. La 
resposta de dir: «No, és que no hi ha resposta» no so
luciona el problema. Vostès plantegen un problema: 
«Escolti, hi ha un mètode de dispersió de manifestants 
quan hi han aldarulls que és indiscriminat.» I aquest és 
el fons de la qüestió, i que no garanteix drets fonamen
tals com el de la integritat física, i que ha causat danys 
importants –importants.

Parlava abans de les preguntes. Bé, nosaltres hem 
comptabilitzat, doncs, fins a divuit denúncies, amb una 
pregunta que vam fer al Govern: dues amb le sions a 
una cama, tres amb impacte al cos, cinc de lesions als 
ulls, una de lesió als genitals, una de lesió al cap, una 
altra de lesió al pit, una altra de lesió a la mà, una altra 
de lesió a la regió dorsal esquerra i una altra de danys 
en una mandíbula. I, malgrat que molts d’aquests han 
estat arxivats en el seu estat processal, és veritat, tam
bé és veritat que el motiu pel qual han estat arxivats no 
se’ns ha explicat. Coneixem a través d’algunes de les 
persones afectades que el motiu pel qual ha estat arxi
vat és: «No hi ha mecanisme per saber quina responsa
bilitat hi ha.» I aquest ha estat el motiu principal, dels 
que coneixem, perquè el Govern no ens ha contestat a 
la pregunta que els fèiem de quins eren els motius d’ar
xiu. No ens ha contestat. Ens ha dit que s’ha arxivat. 
I quan hem preguntat a algunes de les persones afecta
des elles diuen: «No, és que al final...», però mai ha es
tat: «És que el dany no va existir.» Per tant, l’existència 
del dany, que ha produït divuit denúncies, i pot haverhi 
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casos que no s’han denunciat també, l’existència del 
dany ningú la nega; per tant, l’element que hagin estat 
arxivats a nosaltres no ens sembla un motiu.

Clar, davant d’això nosaltres vam demanar al Govern 
per escrit de quina normativa interna disposava –i ens 
ha contestat–, i què deia aquesta normativa i què esta
blia aquesta normativa. La veritat és que el Govern no 
ens ho ha explicat, ens ho han explicat millor vostès. 
Ens han dit que té un nom, que es diu «actuació poli
cial en concentracions i manifestacions», i un proto
col normalitzat, però a nosaltres ens sembla que un 
protocol d’aquestes característiques no pot ser que no 
tingui cap norma de rang superior a la qual atenirse. 
Perquè fins i tot la noexistència d’aquesta norma de 
rang superior, a banda de deixar els ciutadans, doncs, 
a la mercè de la discrecionalitat a l’hora de fer aquesta 
norma, de polítics responsables de la conselleria d’In
terior, o de comandaments policials, deixa també els 
mateixos Mossos d’Esquadra indefensos davant d’un 
possible procediment judicial.

Per tant, ens sembla que una actuació que pot afec
tar la integritat física de les persones –manifestants 
o mossos d’esquadra–, doncs, hauria de tenir alguna 
norma de rang legal que emparés els ciutadans i que 
emparés també els mateixos mossos d’esquadra. De
manem al Govern si té previst fer alguna nova instruc
ció –no se sap, això–, si ha estudiat alternatives. Ens 
diu el Govern que no coneix alternatives, que sap de 
notícies..., perdó, sí que sap alternatives, que d’altres 
països fan servir pots de fum, pots de gasos lacrimò
gens i canons llançadors d’aigua a pressió, però que 
no coneix estudis internacionals sobre la qüestió. Vos
tès n’han mencionat, el Govern diu que no en coneix, 
diu exactament: «No es té coneixement de recomana
cions d’organismes internacionals ni d’estudis d’orga
nismes internacionals sobre llançaments de pilotes de 
cautxú.»

Em sembla greu, la veritat, em sembla que el tema de 
l’ordre públic no és un tema que només succeeixi a 
Catalunya, existeixen organismes internacionals que 
hi han reflexionat. No disposa d’estudis sobre alter
natives d’això. Bé, ens sembla greu que el Govern no 
disposi d’estudis; i, per tant, seria bo que això es re
solgués. I, com deia, no té coneixement de les reco
manacions d’organismes europeus. I també li de
manàvem si té coneixement de recomanacions dels 
fabricants, cosa que no hem sabut tampoc, perquè el 
Govern no ens ha volgut contestar. 

Clar, quan parlem del principi del monopoli de la vio
lència, quan parlem del dret a la integritat física, quan 
parlem del dret dels ciutadans també a l’ordre públic 
en els seus carrers, ens sembla que el Govern alguna 
cosa hauria de saber sobre recomanacions d’organis
mes internacionals. Les instruccions de les armes que 
compra se les hauria de llegir, i alguna cosa hauria de 
saber i alguna norma hauria de tenir que doni protec
ció tant a ciutadans en general com a mossos d’esqua
dra, que, òbviament, també són ciutadans.

Per tant, a nosaltres ens sembla que ha arribat el mo
ment de portar aquest tema al Parlament, atès que no hi 
ha hagut aquella voluntat, que jo els vaig dir que haví

em d’esperar que tingués el Govern, d’autoregulació, 
d’estudi tècnic de la qüestió i d’iniciativa per part del 
Govern. No hi ha hagut iniciativa per part del Govern, 
s’ha sortit amb una altra qüestió, no?, que és aques
ta nova arma, aquesta escopeta d’un disparament, però 
això és una altra cosa –això és una altra cosa. I el ma
teix Govern reconeix que és una altra cosa, això no és 
ordre públic, això és causar lesió concreta a una per
sona concreta, perquè aquesta sí que és una arma que 
discrimina, que exerceix, doncs, o que té un compor
tament que no és correcte i que s’ha de reduir aquesta 
persona perquè actua violentament. Això és una altra 
cosa, però, clar, estem parlant d’un protocol en aquest 
cas que es permet no de cintura en avall, de coll en 
avall, disparar. Per tant, home, els Mossos han de tenir 
les seves eines per fer la seva feina, sens dubte, però 
els Mossos també necessiten normatives que els empa
rin a l’hora de fer la seva feina.

Per tant, nosaltres donem suport a crear una comissió 
d’estudi en aquest Parlament, i demanem al Govern 
que faci normes al respecte que emparin ciutadans i 
policies. I, en aquest sentit, els demano, doncs –que 
estic segur que diran que sí–, la seva disposició a col
laborar amb aquesta comissió.

El president

Moltes gràcies. A continuació té la paraula, en nom 
del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per 
la Independència, el senyor López Tena.

Alfons López i Tena

Moltes gràcies, excel·lentíssim senyor president, gràci
es per la seva compareixença, la seva exposició i la do
cumentació que ens han fet arribar. Jo crec que aquí, 
en aquesta matèria, el que hauríem de destriar són dues 
coses clarament diferenciades, que vostès han destriat 
però alguna de les intervencions que ens han precedit 
no ho han fet prou. I és que aquí no estem parlant ni de 
la conselleria d’Interior, ni de l’actuació del conseller 
d’Interior ni de què fa bé o malament el conseller d’In
terior, sinó d’una altra qüestió, sinó del fet –i, per tant, 
m’agradaria centrar el tema en el fet– de si les bales de 
goma han de ser permeses com a actuació policial o 
no. Perquè no parlem de cap altra cosa. És a dir, si el 
problema..., i vostès l’han centrat no en com s’utilitzen 
les bales de goma, no en el fet que les pilotes de goma, 
en determinades utilitzacions, en determinats moments, 
puguin ser lesives per a les persones –cosa que qual
sevol mitjà repressiu en algun moment ho serà, no ens 
enganyem–, sinó que el sol fet que s’utilitzin aquestes 
pilotes de goma..., no s’han d’utilitzar, no ja que estigui 
malament utilitzarles o que els protocols s’hagin d’afi
nar o que s’hagi de determinar que es faci d’una altra 
manera, o que es faci de cintura cap avall o de cintu
ra cap amunt o de cintura cap a la dreta o a l’esquerra, 
sinó que no s’han de fer servir aquestes bales de goma.

En aquest sentit, a nosaltres ens sembla una cosa, és a 
dir, vostès han centrat molt bé l’exposició en la qües
tió de tres temes: la perillositat, la controlabilitat i la 
proporcionalitat. Aquests tres temes són els temes clau 
per a veure si efectivament qualsevol mitjà d’actuació 
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policial davant d’uns aldarulls, d’una manifestació, 
d’una concentració, d’unes agressions, és o no utilit
zable, perquè sigui el menys perillós possible –per
què sempre ho serà, és una mesura repressiva–, el més 
controlable possible, per tant, el menys indiscriminat 
possible, per tant, que vagin dirigides a les persones 
que sí que efectivament puguin fer una actuació que 
pugui ser d’utilització de violència que posi en risc o 
que agredeixi directament altres persones, l’ordre pú
blic, els béns, etcètera, i la proporcionalitat entre allò 
que es pretén aconseguir i allò i aquells mitjans que 
s’utilitzen per part dels cossos policials. Per posar un 
exemple, seria evident que davant d’un aldarull seria 
absolutament eficaç, doncs, llançar granades de mà de 
manera que matessin la gent pel carrer, però evident
ment això no seria proporcional, no seria controlable 
i la seva perillositat és excessivament alta, com quan 
en les dictadures s’utilitzen les pilotes o les bales no de 
goma sinó directament de metall.

Per tant, agrair la seva intervenció. I, ara, ja de cara 
a aquesta qüestió dir que evidentment ens uniríem a 
la petició de fer una comissió d’estudi, perquè aquí 
s’han d’equilibrar les dues coses. És a dir, són les ba
les de goma com a tals, ja en aquests moments, s’uti
litzin com s’utilitzin, en la millor de les hipòtesis 
d’u tilització policial, un mitjà que genera uns danys 
incontrolables, perillosos, no proporcionals? Per tant, 
haurien d’estar prohibides?, haurien d’estar substituï
des per uns altres mitjans? Quins altres mitjans? Això 
és el que vostès no han dit aquí, no és la seva feina 
–no és la seva feina–, no és la seva funció, sense per
judici que de cara a la possible comissió que es creï 
d’estudi sobre aquesta matèria sí que agrairíem que 
fessin també aportacions en aquesta línia. És a dir, 
quins altres mitjans poden ferse servir per part dels 
Mossos d’Esquadra a efectes d’aconseguir els efectes 
dissuasius i els efectes de dispersió davant d’agres
sions, d’aldarulls, que no generin els danys que gene
ren en l’actualitat les bales de goma, si efectivament 
les bales de goma es considera que com a tals no hau
rien de ser utilitzades, de la mateixa manera que no ho 
són ara les bales. 

Per tant, ens uniríem a la petició d’aquesta comissió 
d’estudi i, per tant, els demanaríem també això, que 
hi participessin i que hi participessin afinant la qües
tió en aquesta matèria, al nostre entendre. És a dir, no 
què s’ha fet servir malament, perquè vostès no defen
sen que s’hagi fet servir malament en algunes oca sions, 
sinó que com a tals no han d’existir. Per tant, que afi
nessin en per què no han d’existir i quins altres mitjans 
alternatius existeixen que produeixin també els matei
xos efectes, diguemne, de fiabilitat quant a l’eficàcia 
però no els efectes negatius o els efectes secundaris ne
gatius dels danys a les persones i com a conseqüència 
els efectes que aquí tenim al davant –i que ja coneixíem 
per altres vies i per altres coses des del punt de vista 
personal–, de danys irreversibles als cossos de les per
sones, no ja per pèrdua d’òrgans, com pot ser un ull, 
sinó en determinades ocasions, cosa que aquí no s’ha 
produït, però en altres països del món sí per aquesta 
mena d’utilització, pel que suposa el cop dur en segons 
quines parts del cap que produeixen també un resultat 
de mort.

Perquè aquí, no?, estem parlant de quina és la utilitza
ció que es fa per la policia dels Mossos d’Esquadra i 
per l’actual conseller d’Interior; de la mateixa manera 
parlaríem si no estiguéssim a Catalunya sinó a Burun
di o estiguéssim a les illes Tonga, exactament igual. 
Per tant, els agraïm la compareixença i els recomana
ríem que ho estudiessin amb més profunditat per po
dernos donar, per una banda, alternatives i, per l’altra, 
per què és la prohibició de les bales de goma el que cal 
i no només afinar el seu ús, protocols, etcètera. Perquè 
són coses absolutament diferents una i l’altra.

Moltes gràcies, excel·lentíssim senyor.

El president

Gràcies, senyor diputat. A continuació i finalment, per 
part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té 
la paraula el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. El primer que haig de fer, com han 
fet els companys que m’han precedit, és agrairlos que 
siguin aquí, que hagin vingut i que hagin explicat la 
seva experiència respecte a la utilització o l’ús que fan 
els cossos policials de les pilotes de goma. Especial
ment punyent és la situació de Nicola Tanno, que des 
de la meva percepció, òbviament, segurament no hau
ríem volgut que vostè estigués compareixent aquí, fo
namentalment perquè no hauríem volgut que hagués 
estat víctima d’una situació com la que ha patit. I, per 
tant, des d’aquest punt de vista, tota la nostra solidari
tat i especialment agrairli que hagi volgut venir aquí, 
al Parlament, a explicar el que ha succeït. 

De tota manera, però, aquesta compareixença era preci
sament perquè vostès expliquessin quina és la seva po
sició respecte a l’abolició pràcticament de les bales de 
goma com a mitjà dissuasiu. Tal com deia el company 
López Tena, vostès no plantegen possibles millores en 
l’ús ni en la professionalitat ni en l’equilibri de l’actua
ció dels Mossos d’Esquadra, sinó que directament con
sideren que aquestes pilotes de goma no haurien d’uti
litzarse. I, des d’aquest punt de vista, potser seria bo 
que entre tots..., no és responsabilitat només del Go
vern, el Parlament és un Parlament en el qual hi ha dife
rents forces polítiques, i, des d’aquest punt de vista, to
tes les forces polítiques han de fer un esforç per cercar 
informació, per treballarla, per posarla a disposició 
del Parlament de Catalunya respecte a aquesta proble
màtica, que, evidentment, i com a conseqüència també 
del context en què vivim, és especialment punyent.

Però sí que volia insistir que seria bo que per part seva 
també trobessin els arguments, objectius tècnics, d’al
guna manera també, respecte a l’abolició que vostès 
plantegen respecte a aquests instruments. Perquè, de fet, 
les alternatives que es plantegen i que en aquest moment 
es desenvolupen a diferents països de la Unió Europea 
tampoc són innòcues del tot, és a dir, no hi ha un siste
ma d’aquestes característiques que sigui innocu del tot. 
I, per tant, des d’aquest punt de vista –i també s’ha mani
festat en les diferents intervencions que s’han fet–, és di
fícil trobar segurament l’equilibri que ha de fer compati
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ble l’ús de la força legítima per part dels cossos policials 
i d’alguna manera que l’ús d’aquesta força no comporti 
algun dels exemples que ens han comentat.

És especialment transcendent que al Parlament, tal 
com han dit també, s’hi puguin portar a terme sessions 
d’aquestes característiques, però no només perquè de 
fet és la representació sobirana del poble de Catalunya, 
sinó perquè entre altres coses tots els grups parlamenta
ris tenim interès a saber què passa al carrer. El que suc
ceeix al carrer, les inquietuds de les persones, no hi ha 
cap grup parlamentari ni força política que tingui el dret 
de monopolitzarles, i, per tant, des d’aquest punt de 
vista tots som molt o estem molt oberts, i especialment 
també el Grup de Convergència i Unió, a escoltarlos i a 
prendre les consideracions que siguin necessàries. 

Transformar aquesta compareixença en una crítica 
a l’actuació de la conselleria d’Interior i especialment a 
la figura del seu conseller em sembla que no és el que to
cava, i, per tant, d’alguna manera, també entenc que de 
vegades en aquestes compareixences el que hem de 
complir és amb l’objectiu que tenien inicialment. I no 
és el moment ara d’entrar en valoracions d’actuacions 
que s’han portat a terme en el darrer any, pràcticament, 
de mandat, perquè, de fet, hem tingut moltíssimes com
pareixences per ferho i ha estat precisament un any en 
què el conseller ha comparegut en diferents ocasions i 
s’ha pogut fer la crítica que s’ha considerat oportuna.

Respecte a una altra qüestió, sí que volia fer referència 
que aquestes cinc persones ferides que hi ha hagut els 
darrers temps com a conseqüència de diferents actua
cions ho han estat de forma absolutament accidental, 
involuntària i d’alguna manera com a conseqüència del 
desenvolupament d’unes determinades actuacions. Que, 
si bé en el mateix protocol d’utilització d’aquest tipus 
d’armes, d’alguna manera..., no fa necessària la identi
ficació del policia en qüestió que ha produït el dany, sí 
que, des d’un punt de vista disciplinari i sancionador, 
el mateix Cos dels Mossos d’Esquadra té possibilitat, si 
escau, que s’assumeixin les corresponents responsabili
tats des d’aquest punt de vista. Per tant, no hi ha una im
punitat per part dels cossos policials respecte a aquesta 
qüestió.

Una altra de les qüestions que volia també deixar di
tes i palesades és que segur que hi ha alternatives; és 
tan simple com fer una repassada a nivell europeu als 
països, des d’aquest punt de vista, més avançats, quins 
són els mitjans que utilitzen en dissolució de mani
festacions d’aquestes característiques. De fet, escol
tantlo a vostè, senyor Nicola Tanno, un té la sensa
ció que té tota la raó del món. Vostè explica de forma 
molt punyent una situació que ha viscut i tinc tendèn
cia o tenim tendència a comprendre’l i, a més a més, 
segurament a coincidir en les seves valoracions. Però 
hi ha un punt en aquesta situació que ens porta a pen
sar que és el punt d’equilibri i el punt de concordança 
entre els danys que s’han produït i, per altra banda, 
els danys que s’han evitat com a conseqüència de les 
actuacions policials. És a dir, aquesta mena de disfun
ció i de desequilibri és el que ha de fer segurament re
flexionarnos a tots i proposar o fer una proposta que 
sigui el màxim de consensuada possible i que sigui el 
màxim d’equilibrada.

Es feia referència abans a diferents estadístiques a les 
preguntes que va fer el Grup d’Esquerra Republicana 
al conseller d’Interior, que, de fet, han estat contesta
des de forma molt concreta i que tenen una explicita
ció en les contestes que es van fer, però, per exemple, a 
nivell estadístic, els voldria fer la següent reflexió: des 
de l’any 2003 fins a l’any 2010 els Mossos d’Esqua
dra han destinat a la ratlla de les 500.000 hores apro
ximadament a tasques bàsicament destinades a evitar 
aldarulls en manifestacions i concentracions, talment 
com els botellots, les manifestacions d’estudiants, ma
nifestacions antisistema, vagues generals, celebracions 
ludicofestives, etcètera, i hi ha hagut unes 3.309 mani
festacions. En aquest àmbit estrictament estadístic, hi 
ha hagut per desgràcia, hi insisteixo, cinc ferits i, per 
tant, estaríem parlant que pràcticament hi ha un ferit 
per cada deu mil hores del desenvolupament d’aquesta 
tasca de control d’aquests aldarulls.

Per tant, d’alguna manera, la valoració i la reflexió que 
es feia en el sentit d’aplicar determinats criteris estadís
tics des d’aquest punt de vista, òbviament..., la ràtio ho
res destinades a aquesta tasca i ferits, d’alguna mane
ra, acceptant la innocuïtat absoluta que no existeix, em 
sembla que des d’aquest punt de vista també s’hauria de 
valorar. I també considerar la professionalitat i la bona 
preparació dels Mossos d’Esquadra en aquest sentit. 

És a dir, hem de fer un doble equilibri, que consisteix 
a reflexionar sobre si aquests sistemes són els més ade
quats per evitar aldarulls en concentracions d’aquestes 
característiques o n’hauríem de fer un altre, i també va
lorar fins a quin punt són innocus o són equilibrats, és, 
sobretot, molt proporcionat el seu ús en la resta de mit
jans que es plantegen: les mànegues d’aigua, els gasos 
lacrimògens, tots aquests sistemes que són alternatius 
però que, hi insisteixo, tampoc són innocus del tot. 

Jo, per acabar, president, només volia celebrar que si
guem capaços tots els grups parlamentaris de fer aquest 
tipus de valoracions, d’intentar arribar a consensos. I el 
Govern evidentment està obert a qualsevol proposta que 
sigui el màxim de consensuada, equilibrada, i que d’al
guna manera compleixi amb els criteris que s’han co
mentat aquí, que són bàsicament noperillositat, criteris 
de professionalitat en el desenvolupament d’aquestes 
tasques i sobretot evitar al màxim situacions com la que 
ha viscut el senyor Nicola Tanno i alguns dels membres 
que ens acompanyen avui en aquesta sala. 

Per tant, moltes gràcies i estem oberts a continuar col
laborant.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara tant el senyor Nicola Tanno 
com el senyor Eduard Ibáñez tindrien un temps que en 
principi la presidència fixa, si és possible, en un màxim 
de cinc minuts per concretar i respondre el que vostès 
considerin.

Té la paraula el senyor Nicola Tanno.

Nicola Tanno

Gràcies, president. Gràcies a tots els diputats per les se
ves intervencions. La primera cosa que volia dir..., res



Sèrie C - Núm. 142 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de setembre de 2011

COMISSIó D’INTERIOR, SESSIó NÚM. 11  16

pondre aquesta última intervenció. Veig que vostè té 
el mateix informe que em va fer veure el Felip Puig, el 
senyor conseller, el Manel Prat; i el Manel Prat em va 
dir la mateixa cosa, que el percentatge de persones que 
havien perdut un ull a Catalunya era petit respecte a 
les hores de manifestacions. No sé si aquest percentat
ge és..., per mi el valor d’aquest percentatge no és molt 
gran, en el sentit que per mi si en dos anys quatre perso
nes perden un ull, actuacions policials, més altres per
sones en dos anys a la mandíbula, al pit, a la cama, els 
que han sigut denunciats, per mi el percentatge sembla 
bastant alt, no ho sé.

Sobretot perquè, miri, òbviament jo no he vingut aquí 
per parlar de la meva situació personal, però per infor
mació, en el meu cas no ha sigut un accident. Una per
sona, segons deu testimonis, sortint d’una cantonada 
m’ha apuntat amb una escopeta a trenta metres de dis
tància i sense aldarulls m’ha apuntat i m’ha disparat. És 
a dir, ara no vull parlar d’això, però vull també plante
jar un problema de formació aquí, avui. Perquè si no és 
que aquestes deu persones s’han inventat aquests fets, 
però no hi ha cap raó per disparar, no hi havia una situ
ació d’aldarulls. Llavors, atenció, per mi també hi ha un 
problema de formació. I hi ha un problema de formació 
també si els casos són molts i també hi ha un proble
ma d’impunitat. És a dir, aquí jo he vingut a dir que hi 
ha cinc persones que han perdut un ull, però més altres 
casos. I, tot i que en un cas hi ha hagut una indemnitza
ció, els responsables continuen tre ba llant dintre la po
licia catalana, és a dir, continuen treballant per la segu
retat de tots nosaltres. A mi això em preocupa, i penso 
que és un tema que hauria de ser plantejat, que hauria 
d’interessar a tothom. Aquestes persones continuen tre
ballant.

Ara, o la policia..., això no ho creiem, que coneix qui 
ha disparat, òbviament, no ho pensem, o hi ha un pro
blema que no són capaços de trobarles, aquestes per
sones. Per mi hi ha un problema. No és un problema 
ideològic, és un problema de fet. Mai s’ha trobat el res
ponsable, mai els caps que estaven allí, el jefe de equi-
po, el jefe de escuadra, han estat capaços de dir: «Qui 
de vosaltres ha disparat?» Tothom ha dit: «Ningú», han 
dit: «Jo no», i no s’ha trobat el responsable. No ho sé, 
per mi això significa impunitat.

Després, quan parlem de protocol, hem de respondre al 
diputat de Solidaritat Catalana. Miri, per mi, el protocol 
té una importància en el sentit que la bola que s’uti
litza té aquest protocol per fer menys dany, no? És a 
dir, cinquanta metres, rebot i sota de la cintura. Si no 
parléssim d’això..., el que vull dir jo és que és una bala 
perillosíssima, que té setcents quilòmetres hora de sor
tida, s’utilitza aquest protocol per fer un dany menys 
greu, però tot i que s’utilitza aquest protocol no pot 
fer un dany tan poc greu, és a dir, que és fortíssima la 
seva energia, el protocol és difícil complirlo i llavors 
per nosaltres no hi ha una solució. La solució és prohi
birla, perquè aquest protocol que s’utilitza per fer que 
faci danys no greus no es pot complir, per això parlem 
de protocol, també.

Després vull dir, sobre alternatives, que clarament aquest 
és un fet molt important. M’imaginava que hi hauria ha
gut algunes preguntes sobre això. Com s’ha dit, nosal

tres no som tècnics ni pensem que ara resoldrem tot el 
problema de la seguretat dels ciutadans. Plantegem òb
viament un problema i diem que tots junts podem re
soldreho. És clar, per nosaltres dir que no hi ha pro
blema com fa en el seu document Comissions Obreres, 
que ens l’hem llegit, l’informe de Comissions Obreres 
de la SME dels Mossos d’Esquadra... Ells diuen que no 
hi ha cap problema i diuen, per exemple, això, utilitzen 
com a argument el fet que no hi ha condemnes penals, 
que hi ha moltíssims arxivaments, però clar, ja que aquí 
no som en un procés, parlem també de temes polítics, 
aquí no podem evitar dir la veritat. Nosaltres vam ser 
colpejats per una bala de goma, això ha de ser clar, no 
hi ha alternatives; si volem afrontar el problema políti
cament, llavors, políticament existeix un problema. S’ha 
de resoldre. Nosaltres diem això.

El que diem segur és que la majoria dels països occi
dentals no utilitzen aquesta arma. Perdoni, ja acabo. 
No utilitzen aquesta arma, i llavors pot ser que hi hagi 
una alternativa. I una ultimíssima cosa: en les seves 
carpetes que els he donat, el primer article que he po
sat dels annexos de la premsa, diu: «La Comisión Eu
ropea prohíbe a la Ertzaintza el uso de las pelotas de 
goma.» Hi ha una directiva, segons El Mundo del juny 
del 2011, que parla d’aquesta directiva europea, que 
causaria la prohibició de les bales a l’Ertzaintza bas
ca, però no hem tingut cap notícia sobre això de Ca
talunya. Els demano també per al futur mirar si algú 
coneix alguna cosa d’aquesta notícia, perquè a mi em 
sembla bastant important. 

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. A continuació té la paraula 
el senyor Eduard Ibáñez, per un temps també de cinc 
minuts.

Eduard Ibáñez Pulido

Moltes gràcies, senyor president. Jo només vull acabar 
agraintlos a tots vostès l’atenció i l’interès per aques
ta qüestió. Totes les seves intervencions crec que són 
molt constructives i sens dubte aporten molt a la re
flexió que jo crec que aquest Parlament..., creiem que 
aquest Parlament ha de fer. Els vull expressar la satis
facció, perquè crec que aquest Parlament té clar que ha 
d’assumir aquesta qüestió a fons, que l’ha d’estudiar 
a fons. M’ha semblat entendre que aquest és un tema 
que s’estudiarà, i això és el que nosaltres volíem so
bretot promoure, que s’estudiï a fons.

Ja els manifesto que estem disposats a continuar col
laborant, a continuar estudiant aquesta qüestió sens dub
te complexa, a continuar estudiant la qüestió de les al
ternatives. Crec que avui ni hi ha temps ni tampoc és 
probablement el més oportú, que ara entrem en el debat 
d’alternatives, i tampoc hi ha temps. I, finalment, dirlos 
que quan s’estudiï aquest tema sí que es tinguin clars 
almenys dos criteris fonamentals, no?, que és que les ar
mes que s’utilitzin a nivell policial per... Són dos criteris 
en què jo crec que també, doncs, hi ha un cert consens 
pel que s’ha dit aquí avui, no? Han de ser armes que su
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posin el mínim dany possible, o les mínimes probabili
tats de dany greu possible, eh?, mínimes probabilitats 
de dany greu a persones possible, i sobretot que mini
mitzin al màxim o eradiquin totalment la possibilitat 
de danys a tercers –de danys a tercers–, perquè, és clar, 
estem parlant d’armes que es llencen d’una determina
da manera i que, per tant, s’assumeix que poden cau
sar víctimes innocents i jo..., vaja, creiem que aquest és 
un dels punts més clau de la qüestió. Armes que siguin 
llançament d’objectes –i evidentment aquí probable
ment hauríem d’incloure les mànegues d’aigua, però, 
en fi, ara estem parlant dels projectils, no?–, que siguin 
llançament d’objectes que puguin arribar a terceres per
sones que no estan causant violència, això és el que pro
bablement és el menys compatible amb un estat de dret.

I, finalment, per acabar, la qüestió de la prevenció, que 
també se n’ha parlat. La qüestió de la prevenció és fo
namental: prevenció política, social, però també preven
ció policial, eh? Aquest és un tema que probablement, 
doncs, no..., sobre el qual no hi ha prou estudis, no hi 
ha prou experiència: la prevenció, la mediació i aque
lla actuació policial que eviti, doncs, l’inici de la violèn
cia, aquesta és la qüestió, no?, una actuació policial que 
ha de ser, doncs, per part de professionals molt experi
mentats, professionals que probablement amb un major 
nombre d’efectius poden dissuadir de la utilització de la 
violència. En fi, aquest probablement és un dels grans 
temes que poden evitar la utilització d’armes, no?

I amb això acabo, simplement, gràcies a tots.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Ara simplement seria per re
preguntar alguna cosa molt concreta, algun aclariment, 
però sense obrir ja un debat. Per tant, si algun diputat 
vol fer ús de la paraula... El senyor Jaume Bosch? (Pau-
sa.) Molt bé, senyor Jaume Bosch, senyor Pere Calbó. 
Ho repeteixo, d’una manera molt concreta. El senyor 
Oriol Amorós? (Pausa.) Molt bé. Doncs, bé, comencem, 
llavors, i fem una ronda, però amb la petició si us plau 
que sigui molt concret. Senyor Xavier Sabaté, pel Grup 
Parlamentari Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Molt breument, simplement 
per reiterar la nostra postura d’abans, però també per 
concretar més i per dir que estem disposats a participar 
en una comissió d’estudi, que creiem que seria bo que 
l’acordéssim per unanimitat i aquí hi ha la nostra pre
disposició. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Pere Calbó?

Pere Calbó i Roca

Molt ràpidament, manifestar que nosaltres també es
tem disposats a participar en aquesta constitució de la 
comissió d’estudi. I una qüestió que a mi em sembla 
cabdal, molt ràpidament: són les alternatives. Per què 

jo he plantejat aquesta qüestió? Primer, perquè vostès 
les plantejaven –i sense ànim de buscar una polèmica, 
que no és la voluntat, vostès ho plantejaven en el seu 
document–, i, en segon lloc, perquè és la nostra res
ponsabilitat. És a dir, nosaltres no podem dir al Cos de 
Mossos d’Esquadra: «Escolti, vostè no utilitzi això», i 
després quan ens preguntin: «I què hem d’utilitzar per 
ser efectius?» dir: «Ah, miri...» Nosaltres tenim l’obli
gació, nosaltres, com a diputats, de tindre clar quina 
alternativa es pot plantejar, i per això ho he plantejat. 
Entenc que avui no ha donat temps, però que és una 
reflexió que cal fer, perquè les conseqüències d’una al
ternativa o d’una altra –vostès ja les han expressat i ho 
hem expressat nosaltres– són molt diferents i hem d’es
tar disposats a assumirles si realment volem ser cohe
rents amb el que s’està plantejant. 

El president

Bé, gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí, gràcies, president. Jo havia demanat la paraula bàsi
cament en atenció als compareixents, perquè em sembla 
que és important que quan vénen entitats, grups, etcè
tera, el Parlament sigui conscient que no solament s’ha 
parlat i ja es veurà, sinó que hi ha una resposta. I en 
aquest sentit, en la mesura que segons el Reglament 
amb dos grups parlamentaris ja n’hi ha prou per dema
nar una comissió d’estudi que s’ha de portar l’aprova
ció al Ple, concretar davant seu i davant de tots els grups 
la proposta que si volen demà mateix podríem entrar la 
petició conjunta de tots els grups parlamentaris, de tal 
manera que el primer Ple ordinari de l’octubre pogués 
ja aprovar la creació de la comissió d’estudi.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Oriol Amorós?

Oriol Amorós i March

Bé, de fet, havia demanat la paraula per dir el que aca
ba de dir el senyor Bosch. Per tant, no ho repetiré, no
més que crec que em sembla que és important que el 
debat que s’ha produït avui tingui els seus fruits, tingui 
uns resultats. Fins ara no érem coneixedors de l’opinió 
de la resta de grups respecte a la voluntat de fer estu
di, però la qüestió és molt clara. Vostès han plantejat: 
«Hi ha un mètode que no funciona.» La resposta que 
reben és..., a vegades hi ha algú que diu: «No, no, és 
que no hi ha problema.» Crec que això no s’aguanta 
i, per tant, avui ha quedat clar. Sí que hi ha problema. 
El problema que tenim és que la resposta alternativa 
no l’acabem de dibuixar bé ni vostès, ni nosaltres, ni 
ningú encara. Per tant, el que escau és fer una comis
sió d’estudi i per part del nostre grup mostrar aques
ta disposició, convidar tots els grups a fer una petició 
conjunta, de tal manera que pugui ser aprovada en el 
menor termini possible.

El president

Senyor López Tena?
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Alfons López i Tena

Gràcies, senyor president. Ja que parlem ara d’aquest 
tema en concret, específic, jo insistiré en una cosa: si 
efectivament existeix aquesta voluntat de fer una co
missió d’estudi, que la fem ja, perquè pugui anar el 
proper dimarts a entrar a l’ordre del dia de la Mesa de 
la Junta de Portaveus, que som els que determinarem 
l’ordre del dia del plenari següent, perquè, tenint en 
compte aquesta pràctica parlamentària en la qual es fa 
un plenari cada mes i encara gràcies, millor és que en
tri en el plenari. L’aprovació de la creació de la co
missió d’estudi que entri en el proper plenari a finals 
d’octubre, perquè, si no, la cosa es pot allargar d’una 
manera bastant indefinida, com moltes altres coses que 
passen en aquesta santa casa.

Per tant, signem els que siguin necessaris, si és la to
talitat molt millor, però, si no, els mínims necessaris a 
efectes que pugui entrar a l’ordre del dia de la Mesa i 
de la Junta del proper dimarts perquè es pugui eventu
alment incloure en l’ordre del dia del següent plenari. 
Perquè, si no entra en aquesta Mesa i Junta de Porta
veus, ja ens n’anem cap a Nadal, cap a la Pasqua o no 
se sap ben bé quan.

El president

Gràcies. Senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Només per fer un comentari respecte a una qüestió que 
s’hi ha fet referència de forma insistent pels grups parla
mentaris en les seves intervencions i que volia reiterar i 
insistir, que és que en un moment determinat s’ha plante
jat la necessitat de regular, i, per tant, de legislar de forma 
molt concreta la utilització i quins mitjans s’utilitzen i en 
quines condicions, amb rang de llei, tota aquesta situa
ció. Llavors, com que estem en el Parlament i, per tant, 
és la cambra legislativa d’aquest país sí que vull reiterar 
que sí que hem de fer un esforç per trobar els consensos 
necessaris per tirar endavant una norma i una llei que re
guli precisament tota aquesta mena de procediments.

Gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Bé, simplement per part vostra..., si 
volen fer ús de la paraula, breument...

Nicola Tanno

Ni un minut, només per dir que nosaltres també ens plan
tegem l’objectiu d’estudiar millor el tema i trobar les al
ternatives. No som tècnics, però el que farem és veure 
a tots els països europeus i internacionals si hi ha siste
mes més útils i si es pot millorar. Només això vull dir.

El president

Molt bé. Doncs, en nom de la comissió, agrair al se
nyor Nicola Tanno, portaveu de l’associació Stop Bales 
de Goma, i al senyor Eduard Ibáñez Pulido, director de 
Justícia i Pau, la seva compareixença, i a tots vostès.

I ara els proposaria un recés de deu minuts, i d’aquí 
a deu minuts reprenem la sessió per continuar amb la 
resta de l’ordre del dia.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i onze 
minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i catorze minuts.

El president

Bé, continuem amb l’ordre del dia de la comissió.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el conseller d’Interior sobre  
el Pla de seguretat i atenció  
a les víctimes de violència masclista  
i domèstica (tram. 354-00033/09)

Ara passaríem al número 2, que és: sol·licitud de ses
sió informativa de la Comissió d’Interior amb el con
seller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica, presenta
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Anunciarlos, també, que el conseller tam
bé ha demanat comparèixer davant d’aquesta comis
sió per parlar d’aquesta matèria. Per tant, ara passarí
em a substanciar aquesta sol·licitud. En qualsevol cas, 
la Mesa després segurament ho ratificarà. Previsible
ment que aquesta compareixença es produeixi el dia 
13 d’octubre, i després de la compareixença del con
seller, que també ha manifestat el seu interès de poder 
respondre a totes les preguntes orals que hi hagi en la 
comissió..., comunicarlos que fins al dia d’avui hi ha 
cent vint preguntes, més les que pugui haverhi d’aquí 
fins al moment processal, que s’acabi el termini. La 
Mesa segurament inclourà totes les preguntes, amb el 
benentès que ja, d’una manera natural, suposo que els 
grups parlamentaris després faran l’agrupació que cre
guin més oportuna als efectes que es puguin substan
ciar el major número d’elles o totes elles, però en un 
temps raonable de la sessió d’aquesta comissió.

Sense res més, té la paraula, per presentar aquesta pro
posta, el senyor Sergi de los Ríos, en representació 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Sergi de los Ríos i Martínez

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, hem de
manat aquesta sessió informativa. Celebrem que també 
el conseller l’hagi demanat per la seva part, i, en tot cas, 
davant, doncs, d’aquesta ja previsió de compareixença, 
nosaltres el que volem és que es faci i puguem debatre, 
amb la seva presència en aquesta comissió, tots aquells 
aspectes que realment s’han de tractar en un pla impor
tant com és aquest de seguretat i atenció a les víctimes 
de violència masclista i domèstica.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Per part del Grup Par
lamentari Socialista, el senyor Joaquim Llena.
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Joaquim Llena i Cortina

Fent ús de la paraula, en tot cas, demanaria que ho sot
metéssim a votació. Hi estem d’acord.

El president

Senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Sí, moltes gràcies, senyor president. Nosaltres, per 
manifestar el nostre vot favorable. Entre altres coses, 
hem de recordar que el conseller d’Interior va esco
llir el Ple del Parlament de Catalunya, mitjançant una 
interpel·lació del Grup de Convergència i Unió, per 
explicar els trets bàsics del pla. I recordem, en aque
lla intervenció, en aquella sessió del 5 de maig, que 
va expressar el compromís d’explicar el pla amb ma
jor detall quan ho consideressin els membres de la 
comissió. Crec que el moment ha arribat i, per tant, 
nosaltres votarem favorablement aquesta sol·licitud de 
compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, per expressar, evidentment, el vot favorable. Nos
altres vam ser molt crítics per la supressió del progra
ma contra la violència masclista en el seu moment. 
També vull recordar al Grup de Convergència i Unió, 
per si li poden fer arribar al conseller, que la porta
veu de Convergència i Unió, quan va intervenir en 
aquest Ple a què ha fet referència el senyor Calbó, va 
fer referència al fet que el Departament d’Interior es
tava tenint contacte amb diversos grups parlamentaris 
i que en els propers dies tindria contacte amb la resta. 
Amb el meu grup ningú s’ha posat en contacte. No sé 
si consideren que ja ens n’assabentarem directament 
el dia de la seva compareixença, però sí que estaria 
bé que allò que es diu es compleixi i, per tant, que si 
hi ha d’haver algun plantejament previ, que ja s’ha fet 
amb algun altre grup parlamentari, també ens agrada
ria que es fes amb el nostre.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor López Tena.

Alfons López i Tena

Gràcies, president. En el mateix sentit: és a dir, tam
poc s’ha posat en contacte, cosa que no ens estranya, 
perquè els incompliments en aquesta matèria per part 
del conseller d’Interior són reiterats, continus i sen
se aturador. Recordo que aquí ja fa mesos que es va 
comprometre en aquesta Comissió d’Interior a pre
sentar abans d’un mes el Pla de seguretat contra la 
vio lència de gènere, cosa que no va complir, sinó que 
ho va fer molt més tard al davant d’una pregunta en el 

plenari per part del seu propi grup, sense portar aquí 
el pla de seguretat, que és al que s’havia compromès. 
Per tant, els incompliments són reiterats; per tant, ens 
unim al fet que comparegui i porti aquest pla, si és 
que existeix.

El president

Gràcies. Senyor Lluís Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

(Per raons tècniques no ha quedat enregistrada la in-
tervenció de l’orador.)

El president

Molt bé, d’acord.

Doncs, en qualsevol cas, processalment, passarem a la 
votació, més enllà de les manifestacions, que s’entén 
que és per unanimitat, però votarem.

Vots a favor de la compareixença?

D’acord. Doncs, per unanimitat queda aprovada.

Proposta de resolució
sobre la presentació d’un projecte  
de codi d’ètica policial (tram. 250-00018/09)

Passaríem al punt número 3 de l’ordre del dia, que és 
una proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de codi d’ètica policial, presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquer
ra Unida i Alternativa. I, per a la seva exposició, té la 
paraula el portaveu senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Bé, a tots és coneguda la nostra posició contrària a la 
derogació en el seu moment del Codi d’ètica policial. 
En tot cas, això ja és aigua passada, el Govern porta 
pràcticament nou mesos governant i ens sembla que el 
Cos de Mossos d’Esquadra ha de tenir un codi d’ètica 
policial. En aquest sentit, hem arribat a una transacció 
amb el Grup de Convergència i Unió, fixant un termi
ni, que nosaltres dèiem primer el 2011, però som cons
cients que en el moment de votar això, el 2011 falta 
poc perquè s’acabi, de dir que com a màxim al primer 
trimestre de l’any 2012 el Departament d’Interior pre
senti aquest nou codi d’ètica policial.

Hem incorporat també les esmenes que havien pre
sentat Esquerra Republicana i el PSC en la línia que 
en el procés de fer aquest codi es busqui el màxim 
consens possible. A nosaltres ens sembla que això és 
una via correcta, entenent per consens, lògicament, 
amb els sindicats policials, però també amb els sec
tors socials, amb representants de la ciutadania que 
d’alguna manera estan afectats també per l’actuació 
policial. Però més enllà d’això ens sembla que és una 
bona manera de concretar les coses, de saber que dins 
del primer trimestre del 2012 hi haurà un projecte de 
codi d’ètica policial.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. Passaríem ara al posicionament 
dels grups que han presentat esmena. En primer lloc, 
Esquerra Republicana de Catalunya. El senyor Sergi de 
los Ríos té la paraula.

Sergi de los Ríos i Martínez

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, el por
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya  Esquerra Unida i Alternativa ja ha explicat 
aquesta transacció, que incorpora aquest aspecte que 
nosaltres entenem que era important, que és obrir un 
procés de diàleg a fi i efecte de presentar un projecte 
de nou codi d’ètica policial. I, per tant, doncs, el nos
tre vot serà favorable.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Quim Llena, per part del Grup 
Parlamentari Socialista.

Joaquim Llena i Cortina

Gràcies, president. Jo crec que avui mateix, en la com
pareixença que hem tingut prèviament, s’han esgrimit 
arguments suficients per justificar la necessitat i la ur
gència d’un codi d’ètica pel que fa als Mossos d’Es
quadra. No un codi d’ètica que només garanteixi la 
seguretat dels ciutadans davant d’aquestes actuacions, 
sinó també que garanteixi les mateixes actuacions o 
que doni seguretat i cobertura a les mateixes actuacions 
dels Mossos. Jo crec que totes aquestes qüestions estan 
plenament justificades i argumentades i, per tant, dona
rem suport a la proposta original del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, però també a la transacció a què 
s’ha arribat amb el grup que dóna suport al Govern.

El president

Gràcies. Senyor Pere Calbó?

Pere Calbó i Roca

Sí, gràcies, senyor president. Manifestar el vot favora
ble del nostre grup parlamentari. Parlant de compro
misos del conseller, aquest va ser un compromís del 
conseller d’Interior, que va adquirir davant d’aquesta 
comissió el passat 17 de febrer de 2011. Concretament 
deia que «revisarem la composició i les competències 
del Comitè d’Ètica de la Policia de la Generalitat i im
pulsarem la formalització d’un nou codi d’ètica». Per 
tant, passats set mesos d’aquell compromís, entenem 
que ha passat temps suficient per poder iniciar aquests 
tràmits que portin a la presentació d’un projecte; i, per 
tant, trobem molt adient que es fixi el termini del primer 
trimestre de l’any 2012 per presentar aquest projecte.

Nosaltres destacaríem en aquesta qüestió que és im
prescindible per a l’efectivitat d’aquest codi ètic del 
Cos dels Mossos d’Esquadra que compti amb el mà
xim de consens possible, i, per tant, compartim el con
tingut de les esmenes presentades que van en aquesta 
direcció. I és per tots aquests motius que votarem fa
vorablement la proposta.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Gràcies. En la mateixa línia, donarem suport a aquesta 
proposta, no sense subratllar, com ha indicat el senyor 
Calbó, que ja portem molts mesos de retard quant al 
compromís assumit pel senyor Puig com a conseller 
d’Interior en aquesta matèria, un altre compromís in
complert.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Lluís Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Sí, gràcies, president. Només per fer dues considera
cions: una que té a veure amb la necessitat que exis
teixi pròpiament aquest codi ètic, i una segona que té 
a veure també amb el procés de participació en la seva 
elaboració per tal..., i tal com ja s’ha dit també per di
ferents representants d’altres forces polítiques, amb la 
màxima representativitat; i, per tant, aquest procés de 
diàleg ha d’obrirse el més ràpidament possible i, hi 
insisteixo, de forma transversal.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs..., jo suposo que vostès tenen coneixe
ment tots de la transaccional, no? Si no, passo a la seva 
lectura –és molt breu–: «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a presentar dins del primer trimestre de 
l’any 2012 un projecte de nou codi d’ètica policial des
prés d’obrir un procés de diàleg amb tots els agents im
plicats en l’àmbit de la seguretat, amb l’objectiu d’as
solir el màxim consens possible entre tots els sectors 
afectats.» Aquesta seria la transaccional que resumiria 
la proposta i les esmenes que estaven presentades.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat queda, per tant, aprovada.

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, 
que abans me n’he oblidat, aprofito per donar la ben
vinguda, que abans no ho he fet, al director de Trànsit, 
el senyor Aregio i Navarro, que està present en aques
ta comissió.
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Proposta de resolució
sobre la creació d’una unitat específica  
dels Mossos d’Esquadra per als delictes  
contra els vehicles de transport 
de mercaderies per carretera 
(tram. 250-00023/09)

Bé, passaríem al punt número 4, que és: Proposta de 
resolució sobre la creació d’una unitat específica dels 
Mossos d’Esquadra per als delictes contra els vehicles 
de transport i mercaderies per carretera. Presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular, per a la seva 
exposició té la paraula el senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. El sector del transport per 
carretera viu amb angoixa i preocupació els robatoris 
de què són objecte en les autopistes i les carreteres de 
casa nostra. A les dificultats econòmiques del sector i 
a l’increment dels preus dels carburants s’afegeixen 
els robatoris de la mercaderia que pateixen, i darrera
ment també, en alguns casos, el robatori del vehicle.

Les associacions del sector del transport fa temps que 
reclamen la construcció d’àrees de descans vigila
des en els principals corredors viaris de transport. En 
aquest sentit, fa poques setmanes vam poder assistir 
a la inauguració a l’AP7 del que col·loquialment s’ha 
anomenat com «una àrea de descans contra robato
ris». Entenem que cal anar adoptant mesures per mi
tigar i reduir aquests robatoris, i és per això que de
manem que agents dels Mossos d’Esquadra es puguin 
especialitzar en la vigilància i la persecució dels roba
toris i altres delictes contra els vehicles de transport 
de mercaderies i de la resta d’usuaris d’aquestes vies. 
De fet, volem aprofitar l’avinentesa per felicitar el 
Cos dels Mossos d’Esquadra per la detenció, a finals 
d’agost, d’un gran nombre de persones que cometien 
atracaments a l’AP7, especialment a turistes.

Aquesta proposta va en la línia del conjunt de propos
tes que ja vàrem aprovar en aquesta Comissió d’Inte
rior en la Resolució 869 del Parlament de Catalunya, 
sobre l’increment de la vigilància a la xarxa viària.

El president

Molt bé, gràcies. Per al posicionament... No hi ha es
menes, en aquesta proposta; per tant, passaríem direc
tament al posicionament per part dels diferents grups 
parlamentaris. En primer lloc, per part del Grup Par
lamentari Socialista, té la paraula el senyor Joaquim 
Llena.

Joaquim Llena i Cortina

Gràcies, president. Bé, compartim l’exposició de mo
tius, i que és una situació preocupant, però no només 
els robatoris en la xarxa viària, sinó també en el món 
rural, en les explotacions agràries i en els domicilis 
particulars de les nostres viles i ciutats. De tota mane
ra, jo crec que en el moment en què estem, on estem 
parlant constantment d’una reducció d’efectius, tot i 
que el conseller no para d’anunciar que augmentarà 
els efectius, tant en el món rural com en la xarxa de 

metro de la ciutat de Barcelona com en altres molts 
indrets, el cert és que el nombre d’efectius de Mossos 
d’Esquadra pel que fa a la promoció d’aquest any es 
veurà retallada.

A part d’aquestes consideracions i d’estar d’acord amb 
l’exposició de motius, tenim dubtes que aquesta frag
mentació de les nostres forces de seguretat, de crear 
una unitat especialitzada per als robatoris a la xarxa 
viària..., posem en dubte quina pot ser la seva eficàcia 
i la seva eficiència.

Per totes aquestes qüestions, el que farà el Grup Parla
mentari Socialista és abstenirse.

El president

Molt bé, gràcies. A continuació, té la paraula el se
nyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, per anunciar el vot favorable a aquesta proposta, 
amb la matisació que jo crec que el que compartim 
clarament és l’objectiu de fer front a aquest problema. 
La fórmula concreta de què es doti el Cos de Mos
sos d’Esquadra –aquí es parla d’unitat–, jo crec que 
ha de ser flexible des del punt de vista del que perme
tin, també, les mateixes necessitats del Cos de Mos
sos d’Esquadra. Però, més enllà d’aquesta matisació, 
hi votem a favor.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Sí, gràcies, senyor president. Per anunciar el vot favo
rable. Bàsicament, compartim que existeix un proble
ma. En aquest sentit, també, subscriuríem les paraules 
del diputat Jaume Bosch, en el sentit que és el Go
vern qui s’ha d’autoorganitzar; i en aquest sentit en
tenem que hauria de ser flexible al fet que sigui una 
unitat específica o una altra mesura. Però, en tot cas, 
sí que quedi clar que el Parlament es preocupa per tro
bar una solució a aquesta problemàtica actual.

I, ja per acabar, també mostrar una certa sorpresa, 
perquè, de fet, aquestes propostes, la majoria sem
pre tenen un contingut econòmic, i evidentment, en 
els pressupostos, aquestes mesures, aquestes propos
tes també han de tenir un reflex. I van tenirne l’opor
tunitat, amb una esmena, en concret del nostre grup 
parlamentari, on hi havia una dotació econòmica pre
cisament per fer front a aquesta problemàtica, i va ser 
rebutjada pel Partit Popular, partit i grup parlamentari 
que en aquestos moments presenta aquesta iniciativa.

Deixemho en sorpresa, i, en tot cas, com compartim 
l’objectiu, l’objectiu d’aquesta proposta de resolució, 
doncs, hi donarem suport.

El president

Gràcies. Senyor López Tena?
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Alfons López i Tena

Gràcies, president. Bé, hi donarem suport. Jo no sé si 
és que estem parlant de propostes de resolució dife
rents, perquè jo la que ha presentat el Partit Popular 
no veig enlloc que parli d’una unitat específica. Del 
que parla és d’incrementar la vigilància, adoptar mesu
res especials de vigilància, incrementar la vigilància, 
cosa amb què estem absolutament d’acord; és a dir, és 
un problema real, un problema existent. Per tant, aquí 
del que parlem és de fer actuacions específiques. No, 
jo el que tinc aquí, a la pàgina 22, no m’apareix ab
solutament res. (Veus de fons.) No, parlem de la Pro
posta de resolució sobre l’increment de la vigilància 
a la xarxa viària?, o sobre la creació d’una unitat es
pecífica dels Mossos d’Esquadra per als delictes con
tra els vehicles de transport de mercaderies per carre
tera? (Algú diu: «La segona.») La segona. La primera 
no? (Algú diu: «No.») Bé, llavors, retiro allò dit.

Llavors, en aquest sentit, si és aquesta, si és especí
ficament aquesta –estava pensant que parlàvem de la 
primera–, si estem parlant d’aquesta, de la unitat es
pecífica de Mossos d’Esquadra, en aquest cas ens abs
tindríem, justament per aquesta raó, perquè això ha de 
ser dotat pressupostàriament. No es va incloure una 
dotació pressupostària, suposa un mandat específic al 
Govern, amb la qual cosa hauria d’haverhi un crèdit 
extraordinari per fer aquesta qüestió. Estem d’acord 
amb la finalitat, estem d’acord amb la creació, però, 
llavors, caldria acompanyar la creació de la dotació 
d’un crèdit extraordinari.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Lluís Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Sí. Per manifestar el nostre posicionament en contra 
de la proposta, fonamentalment per una qüestió, que 
no és pròpiament l’esperit de la proposta el que ens 
fa plantejar el seu rebuig, sinó que és la necessitat que 
planteja el Grup Popular de crear una unitat específi
ca per resoldre aquestes problemàtiques. És a dir, les 
problemàtiques existeixen, el departament ja hi està, en 
aquest moment, destinant recursos, concretament en di
ferents àrees del departament, i, a més a més, en dates 
concretes de l’any, com Setmana Santa, Nadal, l’estiu; 
i, per tant, d’alguna manera ja s’està intervenint. I, en 
aquest moment, el que el departament no es pot plan
tejar almenys durant aquest 2011..., tal com s’estava 
dient que en els pressupostos no hi consta partida per
tinent. Des d’un punt de vista de creació d’una nova 
unitat específica, ens hi posicionem en contra.

Per tant, d’alguna manera, el que nosaltres sí que plan
tegem és que s’incrementarà aquesta actuació coordi
nada de les diferents àrees del departament per resol
dre aquestes mancances.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies.

Per tant, passaríem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda rebutjada la proposta.

Bé, abans, també, de passar al següent punt de l’or
dre del dia, també li dono la benvinguda a aquesta co
missió, com a diputat –perquè al principi m’havien dit 
que encara no formava part d’aquesta però ara recti
fiquen, em diuen que sí–, al senyor Ferran Falcó, que 
formarà part d’aquesta comissió; per tant, benvingut a 
la comissió.

Proposta de resolució
sobre la redacció bilingüe de les notificacions 
per sancions de trànsit (tram. 250-00024/09)

Passem al punt de l’ordre del dia número 5, que és una 
proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de les 
notificacions per sancions de trànsit, presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular. I té la paraula 
per a la seva exposició el senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. En aquesta proposta de re
solució, des del Grup Parlamentari del Partit Popular 
demanem, senzillament, que les notificacions d’incoa
ció de procediments sancionadors, o de sancions als 
ciutadans, estiguin redactades en català i en castellà. 
Aquí tenim una còpia de la notificació d’acord d’in
coació d’ofici d’un expedient sancionador que només 
està redactat en català. Bé, una precisió: només està 
redactat en català llevat d’un apartat molt específic, 
que està redactat tant en català com en castellà. I ens 
referim concretament a l’apartat de certificat de ve
rificació periòdica de cinemòmetres. I entre nosaltres 
entenem que, si aquest apartat pot estar redactat en 
català i en castellà, no hi ha cap raó objectiva que im
pedeixi que la resta de la notificació també pugui estar 
redactada tant en català com en castellà.

Hem de tenir en compte que ens trobem dintre de l’àm
bit del procediment administratiu sancionador, i ente
nem que acceptar aquesta proposta de resolució com
portaria una major seguretat jurídica als administrats, 
en definitiva, als ciutadans.

El president

Moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels di
ferents grups. En primer lloc, per part del Grup Parla
mentari Socialista, té la paraula el senyor Joan Ferran.

Joan Ferran i Serafini

Sí. Gràcies, senyor president. D’entrada, per anunci
ar que votarem en contra d’aquesta resolució, per di
verses raons. Entre elles, doncs, home, nosaltres en
tenem, en un atac de «buenisme», i fins i tot fent una 
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miqueta de política de laboratori, que sí que estaria bé 
que les persones que no són del nostre país, de l’ex
terior, de França, d’altres llocs, doncs, rebessin una 
notificació, si fos possible en la llengua que aquestes 
persones practiquessin. Però la veritat és que, en la si
tuació política actual, crec que hem de deixar de ban
da una miqueta el «buenisme» i la bona interpretació 
de les coses. Perquè, precisament, damunt de la tau
la ens trobem que els temes de la llengua estan trac
tats en unes circumstàncies polítiques molt especials; 
molt especials i que veiem que es fan servir més des 
d’un punt de vista de marcar un determinat perfil po
lític i aixecar algunes determinades posicions dins de 
la societat catalana i amb respecte a fora de la societat 
catalana també, que ens fan sospitar i ens fan pensar 
que el que es busca no és la comoditat de l’usuari en 
l’enteniment de les coses, sinó que el que es busca és 
més aviat algun tipus de confrontació, de fet diferen
cial, etcètera, que ens permeti argumentar una tesi po
lítica determinada.

Per tant, aparcarem totalment l’aspecte «buenista», 
aquest de voler que tothom ens entengui d’una mane
ra realment molt explícita, entre altres raons, també, 
perquè pensem que ja s’expliquen i ja s’envien els pa
pers en castellà –això m’ho ha explicat una diputada 
de Convergència aquest matí i jo no ho sabia–, i que, 
per un altre cantó, la nostra llengua és fàcil d’enteni
ment, i la nostra llengua no sols és fàcil d’enteniment, 
sinó que els papers en aquests moments són fàcilment 
entenedors per tothom.

Tinc entès que a fora de Catalunya a les persones que 
han comès una infracció se’ls envia en la llengua del 
seu lloc de residència el tipus d’infracció, i tinc en
tès que a Catalunya estem en una situació política on 
aquest tema de la llengua és tractat no com una mera 
explicació de tipus tècnic, sinó com un «trasfons» i 
un rerefons polític que fa que en aquests moments ens 
reafirmem que les coses estan bé com estan i que vo
tarem en contra d’aquesta proposta que ens planteja el 
Partit Popular. Amb el benentès que no és que no vul
guem que ens entenguin, sinó que entenem que s’es
tà fent servir la qüestió de la llengua com una arma 
d’utilització política.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí. Gràcies, president. Per anunciar el vot contrari, evi
dentment, a aquesta proposta. I destacar un fet, per no 
donar més arguments. Jo crec que té un cert mèrit que 
un grup i un subgrup d’aquest Parlament, parlem del 
que parlem, ara de seguretat, de seguretat viària i tal, 
acabin traient sempre el tema del català, no? Jo crec 
que és... A més, aquests grups acaben acusant els al
tres que estem obsessionats amb el tema del català, i 
els que normalment en parlen, sempre en detriment 
del català, són ells.

Evidentment, nosaltres hi votarem en contra.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Gràcies, senyor president. Efectivament, el nostre grup 
parlamentari votarà contràriament aquesta proposta. 
De fet, el Grup Parlamentari del Partit Popular veu 
molts problemes, nosaltres no en veiem cap. Això for
ma part de l’absoluta normalitat, i aquesta suposada 
inseguretat jurídica que vostès diuen, en la qual es pot 
incórrer, no la veiem per enlloc. Veiem seguretat allà 
on vostès veuen inseguretat, no hi veiem problema 
allà on vostès veuen un problema.

Escolti’m, a Dinamarca les multes es posen en danès; 
doncs, a Catalunya, en català. Aquesta és la normalitat.

El president

Gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Sí. Gràcies, senyor president. Al fil de la darrera inter
venció: si a Catalunya les multes es posen en català i 
a Dinamarca es posen en danès és perquè són llengües 
oficials. És a dir, sota la capa que la gent se n’assa
benti, de la multa –que se n’assabenten, no tinguem 
cap dubte que s’assabenten de la multa–, estem par
lant d’una altra cosa, aquí. I és negar al català el caràc
ter de llengua oficial. Perquè llengua oficial significa 
això. Llengua oficial significa que no es pot al·legar 
desconeixement per part de l’administrat de la comu
nicació que rebi per part de l’Administració. Això és el 
que significa llengua oficial.

Que el seu dret a conèixer aquelles notificacions i, per 
tant, de recórrerles en el termini necessari està acom
plert perquè se li envia en qualsevol de les llengües 
oficials que hi hagi en aquell país. Des del moment en 
el qual a Catalunya, agradi o no agradi, la legislació 
vigent, que a vostès els agrada tant invocarla, és, con
cretament, la legislació espanyola anomenada Estatut 
d’autonomia de Catalunya diu que el català és llengua 
oficial, qualsevol notificació feta en una llengua ofici
al, sigui la que sigui..., de la mateixa manera que si es 
declarés que és llengua oficial el suahili, o es decla
rés que és llengua oficial el..., la llengua que fos. Això 
implica que l’administrat no pot negar el coneixement 
i no pot negar la notificació realitzada.

Dir: «No, no s’ha de fer la notificació en català, sinó 
que s’ha de fer en una altra llengua» suposa negar el ca
ràcter de llengua oficial, la qual cosa suposa incomplir 
la legislació espanyola, cosa que m’estranya, tenint en 
compte que a vostès els agrada tant i tant la defensen.

El president

Moltes gràcies. La senyora Marta Alòs.

Marta Alòs Lòpez

Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que les postu
res de cadascú, dels grups parlamentaris, són clares; 
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per tant, la nostra també. No ens posarem d’acord en 
aquest tema amb el Partit Popular. I només, doncs, 
ressaltar algunes inexactituds que s’han dit, i és que 
en aquest moment s’utilitza el català a les notifi ca 
cions en paper de residents de les Illes, País Valencià i 
Catalunya, i el castellà a la resta de l’Estat, no? I, des
prés, en les notificacions electròniques es pot optar  
per les dues llengües, tant el català com el castellà. Per 
tant, votarem en contra, doncs, d’aquesta proposta de 
resolució.

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, diputats i di
putades.

El president

Molt bé, moltes gràcies.

Passarem, per tant, a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, per 2 vots a favor i 15 en contra, queda rebut
jada la proposta.

Proposta de resolució
sobre l’anul·lació de la mesura relativa a 
la limitació de velocitat a les vies d’accés 
a Barcelona (tram. 250-00027/09)

Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, que és: 
Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la mesura 
relativa a la limitació de velocitat a les vies d’accés a 
Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari del Par
tit Popular. I té la paraula, per a la seva exposició, el 
senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Aquesta és una qüestió so
bre la qual hem debatut en diverses ocasions en el si 
d’aquesta comissió. El que proposem en la proposta de 
resolució, en definitiva, és que se suprimeixi totalment 
la prohibició de superar els vuitanta quilòmetres/hora 
en les vies d’accés a Barcelona. Tots els grups parla
mentaris hem pogut expressar a bastament el nostre po
sicionament sobre la qüestió, i per això no reiteraré ni 
repetiré el contingut dels debats que ja hem tingut en el 
si d’aquesta comissió. Només volem recordar que l’ac
tual Govern de la Generalitat ha incomplert la seva pro
mesa electoral de suprimir aquesta prohibició, i diem 
que ha incomplert ja l’actual Govern aquesta promesa 
electoral i només l’ha suprimit en un 66 per cent... Per
doni, és que ara jo m’he despistat entre tants apunts.

Per tant, és evident que només es pot parlar d’un com
pliment parcial. Aquesta qüestió la vam poder deba
tre precisament amb la compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit i, per tant, no la volem reite
rar. Però sí que la volem plantejar, perquè des del Par
tit Popular ens vam comprometre a la supressió total 
d’aquesta limitació dels vuitanta quilòmetres/hora en 

les vies d’accés a Barcelona, i per això la plantegem 
com a proposta de resolució davant d’aquesta comissió.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Passem al posicionament 
dels diferents grups parlamentaris. En primer lloc, té 
la paraula el senyor Joan Ferran.

Joan Ferran i Serafini

Sí. Gràcies, senyor president. Per anunciar, també, que 
votarem en contra d’aquesta proposició que ens plan
teja el Partit Popular. Per moltes raons, eh? Entre al
tres d’elles, perquè, si vostès es fixen en l’exposició 
de motius i fins i tot en la part de proposta de resolu
ció, fa un èmfasi especial en els aspectes estrictament 
mediambientals, i abandonen absolutament tots els al
tres, no? I nosaltres pensem que aquesta mesura, que 
ha estat una mesura molt polititzada, ha tingut els seus 
impulsors i els seus detractors, però sempre ha anat 
molt més enllà del que és aquesta exposició de motius 
i aquest motiu estrictament de tipus ambientalista, de 
la contaminació, etcètera, que ha creat molta polèmi
ca. Però és que també hi han altres aspectes que han 
jugat aquí, que permeten que hi hagi una regulació de 
la velocitat en aquest sentit.

És, per exemple, l’estalvi energètic. Davant d’una cri
si petroliera com l’actual, un aspecte d’estalvi ener
gètic saben que és important. Un cotxe a una deter
minada velocitat té un consum d’energia, un consum 
de combustible que és d’una quantitat, i si ho fa a una 
altra velocitat ho fa a una altra. Aquí hi havia una raó, 
també. Hi havia una altra raó de seguretat viària. Vos
tès saben que hi ha una relació entre velocitat i acci
dentalitat, i aquest tema també s’ha tingut en compte. 
I s’han tingut en compte també els aspectes del so
roll; i s’ha tingut en compte la minimització del que 
és la congestió, i s’ha tingut en compte, com deia 
abans, el control dels accidents, i també, doncs, les 
qüestions atmosfèriques... I pensem que quan això es 
va fer es va rebre un premi de la Unió Europea al res
pecte, i pensem també que hi han zones de transició 
entre zones interurbanes i urbanes on convé modular 
d’alguna manera la velocitat.

És potser per totes aquestes raons, que no són simple
ment raons de caire de contaminació atmosfèrica, sinó 
que són totes les altres aplegades aquí, que pensem que, 
tal com estan les coses en aquests moments, estan prou 
bé i, en aquest cas, doncs, rebutjaríem el que és la pro
posta que ens planteja el Partit Popular al respecte.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Bé, moltes gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí, també per anunciar el vot contrari. És prou cone
guda també la nostra posició. Pensem que la regula
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ció que hi havia amb l’anterior Govern era millor que 
l’actual. No compartim la regulació actual, però, evi
dentment, compartim encara menys la proposta que fa 
el PP de supressió de qualsevol límit. Només reconèi
xerli una cosa al senyor Calbó, que és la coherència. 
Perquè, si repasséssim allò que va dir Conver gència i 
Unió en l’anterior legislatura i allò que portava Con
vergència i Unió en el programa electoral, la con
clusió lògica era la proposta que fa el senyor Calbó. 
Cadas cú farà les interpretacions que vulgui de cada 
cosa. Però, en tot cas, nosaltres discrepem d’allò que 
va dir Convergència i Unió en aquells moments i dis
crepem de la proposta del senyor Calbó.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Sí. Gràcies, senyor president. Anunciem el nostre vot 
contrari a la proposta de resolució del Partit Popular, 
bàsicament perquè pensem tot el contrari del que vos
tès estan proposant. Entenem que més velocitat vari
able, més velocitat variable, perquè..., per motius que 
ja s’han dit pels diferents diputats que m’han precedit 
en l’ús de la paraula: més fluïdesa, millor circulació, 
més seguretat i més estalvi energètic. Això està clar, 
i, per tant, estem totalment en contra d’aquesta pro
posta i ens situem als antípodes del que vostès estan 
proposant.

El president

Moltes gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Gràcies, senyor president. Jo..., una qüestió, una pre
cisió: és a dir, exactament aquí, evidentment la mesu
ra està clara, que és que el que es vol és acabar, dei
xar sense efecte la mesura de la velocitat variable en 
les vies d’accés a Barcelona, però, en la referència als 
dos decrets, la redacció està una mica confosa; exac
tament de quin decret estem parlant i de quina ma
nera. Perquè, així com es veu d’una manera bastant 
clara en l’exposició de motius, aquí segurament amb 
una..., en fi, com diuen en castellà, al mejor escribano 
se le escapa un borrón, però en aquest en concret no se 
sap ben bé què es fa amb aquestos decrets.

Respecte a la qüestió de fons –respecte a la qüestió de 
fons–, és a dir, si s’ha de suprimir o no la mesura de la 
velocitat variable, aquest tema creiem que és un tema 
purament governamental. És a dir, que no és una qües
tió en la qual sigui aquesta comissió la que hagi de 
donar instruccions sobre aquesta matèria, sense haver 
fet prèviament –caldria ferho, si fos el cas– una co
missió d’estudi en què es determini si efectivament la 
velocitat variable i quines concretes velocitats varia
bles són beneficioses o perjudicials, tenint en comp
te tot el ventall de qüestions, que entre elles també hi 
ha el cost per a les empreses i el cost per als treba
lladors de trigar més. També suposa això: els costos 

econòmics, els costos mediambientals, els costos d’ús 
de combustibles fòssils. I, per tant, ficarho només en 
el tema de la contaminació em sembla que seria mirar 
només un aspecte del problema.

En el marc d’una comissió d’estudi, llavors sí que es
taríem d’acord a veure..., però no oblidant, sobretot, 
que sovint s’obliden i no es fa cap referència a ells, els 
costos econòmics que suposa tenir una circulació més 
lenta que la nocirculació variable o el nolímit de ve
locitat màxima produiria.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Lluís Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Per posicionar el Grup de Conver
gència i Unió en contra d’aquesta proposta per dos 
motius fonamentals: un de caire formal, que té a veu
re amb el decret a què es fa referència en la part dis
positiva de la proposta, i que el concepte de gestió va
riable de velocitat no és una mesura que aparegui en 
aquest decret i que, per tant, jurídicament és un concep
te difícilment definible des d’un punt de vista jurídic.

I, per altra banda, considerar també que la velocitat va
riable és bàsicament un mecanisme de gestió del trànsit. 
I, dins d’aquests paràmetres de mecanisme de gestió, el 
que facilita és que els responsables de la gestió del tràn
sit puguin regular de forma dinàmica els fluxos de ve
hicles adaptant, segons les circumstàncies, fins i tot 
en aquest cas, climatològiques, de velocitat, etcètera.

Per tant, el posicionament del grup és contrari a la pro
posta presentada.

El president

Molt bé, moltes gràcies.

Passem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per 2 vots a favor i 15 en contra, queda rebutjada... Per
dó: en contra. (Veus de fons.) Sí, per tant: per 2 vots a 
favor i 15 en contra, queda rebutjada la proposta.

Proposta de resolució
sobre la construcció d’una comissaria 
de districte dels Mossos d’Esquadra 
a la Jonquera (Alt Empordà) amb un 
sector de trànsit (tram. 250-00102/09)

Passem al punt número 7, que és: Proposta de resolu
ció sobre la construcció d’una comissaria de districte 
dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera, Alt Empordà, 
amb un sector de trànsit, que presenta el Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
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Unida i Alternativa. I, per a la seva exposició, té la pa
raula el senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies; gràcies, president. L’exposició de motius ho 
detalla penso que prou bé. En el seu moment, la Co
missaria General de Planificació i Organització dels 
Mossos d’Esquadra va fer un estudi que deia que cali
en cinc noves comissaries un cop acabat el desplega
ment, una d’elles la de la Jonquera, per raons òbvies, 
per les vies que hi passen, per la proximitat a la fron
tera, etcètera. I, per això, vam presentar en el seu mo
ment aquesta proposta de creació d’una comissaria a 
la Jonquera.

Convergència i Unió ha presentat una esmena, que nos
altres acceptem. Som conscients que no parla de co
missaria i que parla de posar en funcionament opera
tiu les dependències policials necessàries, però volem 
ser possibilistes. Ens sembla que és millor això que la 
negativa amb què ens vam trobar en els pressupostos, 
i, per tant, que, en la mesura que hi ha també un com
promís que entri en funcionament dins de la present le
gislatura, la qual cosa vol dir ja començarhi a treballar 
ràpidament, acceptem l’esmena tal com l’ha formulat 
Convergència i Unió.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Tindria la paraula el senyor 
Guinó, per defensar o per pronunciarse sobre l’esme
na.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només, l’esmena del Grup de Con
vergència feia referència estrictament a qüestió de 
terminis, de calendaris i de compromisos, atesa la si
tuació econòmica en què vivim. Però, des d’un punt 
de vista conceptual i de planificació, la comissaria de 
districte a la Jonquera em sembla que és una de les 
comissaries que són necessàries, bàsicament per la si
tuació estratègica de la vila.

Per altra banda –i això ho haig de palesar en aquesta 
comissió–, ja s’han iniciat algunes de les gestions ne
cessàries amb l’Ajuntament de la Jonquera per portar 
a terme precisament aquesta comissaria, i s’està nego
ciant amb l’ajuntament i amb l’Estat, amb l’adminis
tració estatal de l’Administració tributària, per veure si 
en un dels edificis que disposa el Ministeri d’Econo
mia en aquella ciutat s’hi poden ubicar de forma pro
visional les dependències esmentades.

Per tant, des d’un punt de vista de gestió governamen
tal i per part de la conselleria ja s’han fet les gestions 
amb l’Ajuntament de la Jonquera, hi insisteixo, i amb 
el Ministeri d’Economia. El resultat d’aquestes ges
tions, fins a finals d’agost, principis de setembre, era 
que no hi havia una resposta definitiva a aquesta sol
licitud. Però, en tot cas, a nivell conceptual i de pla
nificació considerem adequada la comissaria a la vila 
de la Jonquera.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passem al posicionament de la res
ta dels portaveus dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, el senyor Quim Llena, del Grup Parlamentari del 
Partit Socialista.

Joaquim Llena i Cortina

Gràcies, president. Jo crec que dos arguments serien 
suficients per decantar el que demanava aquesta pro
posta de resolució. Primer, el sentit comú: la ubicació 
de la Jonquera, les seues peculiaritats i particularitats 
fan que sigui un punt que podríem anomenar, entre 
cometes, «calent», per possibilitat de molts incidents, 
no? En segon lloc, el fet que la comissaria més prope
ra estigui a vintiun quilòmetres i que el que pot pas
sar a la Jonquera necessita actuació com a mínim molt 
més àgil i ràpida.

Jo demanaria, després d’escoltar el senyor Guinó, tant 
al grup proposant com al grup que ha fet l’esmena, 
que arribessin a una transacció, i que en el text final
ment acordat hi constés «la comissaria de la Jonque
ra», més que «un dispositiu».

Totalment d’acord amb l’exposició de motius. Creiem 
que és una cosa necessària i que fins i tot diria que és 
urgent, no?, i que els mateixos..., la Comissaria Gene
ral de Planificació així ho diu i així ho constata el dia 
a dia. Per tant, faig la petició que el grup proposant, el 
senyor Jaume Bosch, i el grup esmenant, el Grup de 
Convergència, el senyor Guinó, arribin a una transac
ció on consti específicament que el que hi ha d’haver 
és una comissaria.

Gràcies.

De tota manera, la proposta de resolució, sigui quina 
sigui, si s’accepta l’esmena o si s’arriba a una transac
ció, comptarà amb el nostre suport.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pere Calbó?

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Nosaltres també volem ma
nifestar el nostre vot favorable a la proposta de resolu
ció, tant la que es va plantejar inicialment com la que, 
doncs..., la transacció a què s’ha arribat, però després 
faré una matisació. Entenem que tots coincidim en la 
necessitat de dotarnos d’aquesta comissaria per tal de 
millorar l’eficàcia de l’actuació dels Mossos d’Esqua
dra a Girona i molt especialment el treball i la neces
sitat d’intensificar aquest treball policial en la frontera 
amb França. Però jo crec que també la proposta de re
solució inicial tenia un aspecte important, que després 
ha quedat diluït, que és que feia referència al sector 
del trànsit. També entenem que és una zona on cal fer 
una referència i un reforç important al treball que po
den desenvolupar els agents dels Mossos d’Esquadra.

Respecte a l’esmena, home, a nosaltres ens sobta. Nos
altres respectem, eh?, que el grup proposant l’accepti, 
però evidentment la dilueix, dilueix el que era la pro
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posta de resolució. Entre altres coses, la dilueix perquè 
nosaltres tenim aquí com el conseller, que això sí, és 
molt propici, no?, a fer molts anuncis públics, diu –ti
tular de premsa–: «Puig garanteix les comissaries de 
la Jonquera i la Selva però s’oblida de Salt.» Això és 
Diari de Girona, el març del 2011: «El conseller d’In
terior, Felip Puig, va expressar ahir el compromís que 
durant aquesta legislatura es dugui a terme la cons
trucció de les comissaries» –no «dependències polici
als», «comissaries»– «dels Mossos d’Esquadra que es
taven compromeses a la Selva interior i la Jonquera.» 
Per tant, ens sobta molt que, quan el conseller parla als 
mitjans, parlem de comissaries i quan es tracta d’apro
var propostes de resolució en el si d’aquesta cambra, 
d’aquesta comissió, el concepte, doncs, creï problemes 
per acceptarlo, i parlem de «dependències policials», 
que ja ens explicaran ben bé a què es refereix.

Per tant, ens sobta, perquè jo crec que hauria comptat 
amb el suport del conjunt d’aquesta comissió tal com 
estava referit; però, en tot cas, més val això que re, 
i, en tot cas, ja marquem un mandat al Govern cap a 
on ha d’anar. Però amb el benentès que nosaltres de
fensem la necessitat que hi hagi comissaria a la Jon
quera, amb aquest sector de trànsit, i no comencem 
a diluirho. Perquè, si el conseller d’Interior pot dir
ho públicament i a través dels mitjans de comunica
ció, no entenc com el grup que dóna suport al Govern 
això ho pretengui després diluir. O estan desautorit
zant el conseller, que seria una possibilitat, cosa que 
ens podrien explicar, o, en tot cas, hi ha alguna cosa 
que no ens acaben d’explicar, que no pretenen fer 
exactament una comissaria sinó alguna cosa diferent, 
i ens agradaria que ens ho expliquessin.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Sí, senyor president, molt breument. Donem suport 
a la proposta de resolució. Evidentment, hem escol
tat per part del grup proposant que acceptava l’esme
na. Veurem com acaba aquest debat, però, en tot cas, 
compartim plenament l’objectiu d’aquesta proposta, i, 
per tant, hi donarem suport.

El president

Moltes gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Gràcies, senyor president. Com que el senyor Calbó ja 
ho ha dit d’una manera més clara, més directa i més 
nítida del que ho podria dir jo mateix, m’uneixo ínte
grament a les seves paraules, en el sentit que amb això 
l’única cosa que s’està fent és el que habitualment es fa 
en aquesta santa casa, que és brindis al sol, que després 
els consellers corresponents fan el que «els peta». Per 
tant, tant és que s’esmeni, tant és que es digui «comis
saria», també que es digui el que es digui, perquè en 

qualsevol dels casos el senyor Felip Puig, com en gene
ral els governs de la Generalitat –no l’actual, també els 
anteriors–, fan de les mocions i resolucions d’aquesta 
cambra un destí molt clar, que és el reciclatge de paper 
per a evitar el canvi climàtic.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí. Primer, una cosa: el senyor Pere Calbó sap que els 
suports a mocions de l’oposició, a propostes de re
solució, a vegades són volàtils, i el que a l’entrar en 
aquesta comissió sembla que és un suport, a l’hora de 
la veritat, per alguna cosa rara, al final no ho és, i, 
consultats els companys meus de les comarques gi
ronines, van dir: «Més val acceptar això que re», eh? 
En tot cas, el senyor Llena ha fet una proposta, i és 
veritat que ha fet una proposta a partir de l’expres
sió literal que ha utilitzat el senyor Guinó. Per tant, 
jo no tindria cap inconvenient, si tots hi estiguéssim 
d’acord, en el fet que quedés: «El Parlament de Ca
talunya insta el Govern de la Generalitat a posar en 
funcionament operatiu en el decurs de la present le
gislatura una comissaria de districte que permeti abor
dar adequadament la seguretat ciutadana a l’àrea de la 
Jonquera, tenint en compte la seva especial situació 
geogràfica.» Si Convergència i Unió hi està d’acord, 
jo crec que hi estaríem tots d’acord.

El president

Senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

És que no..., desconeixia que hi havia tantes diferències 
i tants matisos entre unes dependències policials, una 
comissaria de districte o... De tota manera, el concep
te és «comissaria de districte». A la Jonquera el tema 
«districte» no sé si és l’adequat. Però, vaja, és una co
missaria de Mossos d’Esquadra.

El president

Llavors, hi ha transaccional o no hi ha transaccional? 
(Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Doncs, molt bé. Passaríem a la votació de la proposta 
de la transaccional.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Una abstenció? No? (Pausa.) D’acord.

Per 17 vots a favor, per tant, per unanimitat, queda 
aprovada la proposta número 7.
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Proposta de resolució
sobre la destinació de la caserna de 
la Guàrdia Civil de Sant Quintí de 
Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupació 
de Defensa Forestal de l’Alt Penedès 
(tram. 250-00411/09) (retirada)

Passem a la proposta número 8, que és: Proposta de 
resolució sobre la destinació de la caserna de la Guàr
dia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) a 
l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès. I per 
a la seva presentació té la paraula el portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular, senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Amb el desplegament del 
Cos de Mossos d’Esquadra, tot un seguit d’instal·lacions 
que s’utilitzaven fins aquell moment per garantir la se
guretat dels ciutadans van deixar de tenir aquest ús, 
i ens referim concretament, entre d’altres, a les caser
nes de la Guàrdia Civil i comissaries del Cos Nacional 
de Policia. Alguna d’aquestes instal·lacions, que fins 
aleshores estaven al servei d’aquests cossos policials, 
s’han destinat a la prestació d’altres serveis públics. 
En altres casos, els respectius ajuntaments, titulars de 
les instal·lacions, han recuperat el seu ús efectiu. Una 
altra part d’aquestes instal·lacions continuen sent usa
des pels cossos i forces de seguretat de l’Estat per a 
l’exercici de les seves competències. I, finalment, hi 
ha un seguit d’instal·lacions que des del desplegament 
dels Mossos d’Esquadra no han tingut cap ús.

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha iniciat 
en diverses ocasions els tràmits per sol·licitar la desa
fecció d’aquesta instal·lació, i amb el pas del temps la 
caserna, o l’antiga caserna, es va deteriorant. Un dels 
possibles usos que es podria donar a aquesta antiga ca
serna és l’àmbit de la prevenció, i és per això que en la 
proposta de resolució proposem que sigui la seu cor
porativa de l’Agrupació de Defensa Forestal –ADF–, 
que hi ha implantada per aquesta zona de l’Alt Pene
dès, ja que aquesta entitat no disposa de seu.

Gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Joaquim Llena?

Joaquim Llena i Cortina

Sí, gràcies, president. Senyor Calbó, compartim..., ja 
li anuncio que votarem a favor, votarem favorable
ment la proposta de resolució, tot i que ens genera 
algun..., no diria dubte, però agafant les paraules del 
senyor López Tena de fa uns moments, dient que el 
que passa moltes vegades en aquesta santa casa és un 
brindis al sol..., moltes vegades passa perquè ens atri
buïm feina i competències que no són nostres, no? I 
en aquest cas jo crec que és un exemple clar del que 
no seria una competència del Parlament. Tot i que li 
ho reitero, votarem a favor, hi ha nombrosos casos 
a Catalunya, des de casernes de la Guàrdia Civil fins a 
comissaries de policia, que han deixat de tenir l’ús 

que tenien prèviament, i que s’han desafectat i que, 
a base de la feina de l’alcalde de torn o dels ajunta
ments, han aconseguit recuperar aquest equipament 
per a d’altres qüestions. Per tant, també és veritat que 
molts cops per a un ajuntament petit com pot ser el 
de Sant Quintí de Mediona aconseguir alguna qüestió 
com la que ens ocupa d’un ministeri no és fàcil, i que 
sí que és veritat que hauria de comptar amb el suport 
del Govern.

Però, de tota manera, votarem que sí, però expressem 
les nostres reticències que des d’aquesta cambra s’im
pulsin accions com aquesta, perquè moltes vegades 
porten a la melancolia i a la frustració, perquè el Go
vern no té per què entomar una qüestió d’aquestes ca
racterístiques.

El president

Gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Nosaltres compartim l’objectiu de la proposta de re
solució, però ens abstindrem. I ens abstindrem per 
una qüestió de competències. A nosaltres ens sem
bla que el lògic seria que el Parlament instés a fer les 
gestions necessàries perquè això qui ho acabés tenint 
fos l’ajuntament, i que si l’ajuntament considera que 
això ha d’anar per a l’Agrupació de Defensa Forestal, 
doncs, perfecte, però ens sembla que la titularitat hau
ria d’anar a l’ajuntament. Per tant, tot i que ens sem
bla un bon ús el fet que pugui servir per a l’Agrupació 
de Defensa Forestal, ens hauria agradat més que això 
hagués anat a l’ajuntament i que, en tot cas, l’ajunta
ment, lliurement, si ho hagués cregut així, ho hauria 
passat a l’Agrupació de Defensa Forestal.

El president

Moltes gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem, atès que 
estem d’acord que l’ajuntament ha iniciat tràmits per 
desafectar, i en aquest punt hi ha una coincidència 
amb la voluntat que s’està sentint pels diferents grups 
parlamentaris. I fins aquí, d’acord. Ara bé, quina és 
l’opinió de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
de l’ús d’aquesta instal·lació, un cop s’aconseguís de
safectarla? Clar, en aquest sentit és on ens vénen els 
dubtes. Creiem que és l’Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona qui ha de dir què vol fer amb aquella instal
lació un cop s’aconsegueixi desafectarla, i és ell qui 
s’ha de pronunciar. En tot cas, el Parlament de Cata
lunya, el que podem fer és donar suport a una deci
sió que ha de prendre aquell ajuntament. Estem par
lant d’una autonomia municipal que crec que hem de 
respectar. Per tant, si la proposta de resolució només 
fos donar suport a les gestions per desafectar, perquè 
de moment només coneixem això, de l’Ajuntament de 
Sant Quintí de Mediona, que vol desafectar... Però, a 
l’hora de marcar l’ús futur, aquí hauríem de donar su



Sèrie C - Núm. 142 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de setembre de 2011

COMISSIó D’INTERIOR, SESSIó NÚM. 11  29

port, en tot cas, a la decisió que ha de prendre l’ajun
tament i que ara per ara no coneixem.

Per tant, estanthi en part d’acord i en part en desa
cord, ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Gràcies, president. Com que algú s’ha de prendre 
aquest Parlament seriosament i no com un parlament 
de fireta, el que anunciem és que en aquesta matè
ria el que farem serà no participar en la votació. Vol
dria que això quedés expressament en l’acta. No és 
que ens abstinguem, sinó: no participem en la votació 
d’aquest punt de l’ordre del dia.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Jaume Domingo?

Jaume Domingo i Planas

Moltes gràcies, senyor president. Bé, bàsicament, dir 
que el nostre grup, i evidentment el Govern, està d’a
cord que les casernes de la Guàrdia Civil puguin uti  lit
zarse..., aquelles que no estan utilitzades puguin uti  
lit zarse en favor, evidentment, de Catalunya, en favor 
del territori, en favor dels ajuntaments, de les diputa
cions, del Govern de la Generalitat, i, per tant, en això 
no hi tenim res en contra. El mateix Congrés dels Dipu
tats de Madrid, el 25 d’abril, ja va fer una resolució en 
aquestos termes, tot i que parlava bàsicament que po
guessin ser destinades, si així podia ser, cap a la utilitza
ció de «vivenda» per a la ciutadania que ho necessités.

El que passa, que sí que haig de dir que a vegades 
–i en això coincidim plenament amb el plantejament 
del Partit Socialista– intentem fer coses que són brin
dis al sol. Tampoc, quan es diu això, s’entén massa 
que llavors s’anunciï un vot a favor, tampoc s’entén 
massa. Ho dic en un sentit clar, del següent: és veri
tat que aquestes competències no són del Govern de 
la Generalitat; per tant, és el Govern de l’Estat qui ha 
de prendre aquestes iniciatives, o qui pot fer aquestos 
traspassos cap a l’Administració local, en aquest cas 
l’ajuntament. I també és veritat que ha de ser el mateix 
ajuntament que ha d’iniciar determinades gestions per 
fer que l’ús d’aquesta caserna pugui anar cap a la part 
municipal. Estic dient gestions urbanístiques, per tant, 
de competència totalment municipal.

Per tant, hauria de ser el mateix ajuntament qui inici
és aquest canvi d’ús i que, en tot cas, a partir d’aquí, 
estic d’acord que el Govern de la Generalitat el que 
hauria de fer és recolzar aquesta iniciativa del mateix 
ajuntament. Per tant, d’alguna manera, estem passant 
per sobre de l’ajuntament; d’alguna manera, estem 
passant, també, per sobre de les competències, com 
s’ha dit, del Parlament, i estem posant, en el text que 
hi ha escrit, sobre el Govern de la Generalitat una 
qüestió que potser ben bé no és competència seva.

Aquestos arguments ens fan pensar que, redactada de 
la manera que està, potser és difícil d’entendre, i això 
que tots compartim el fet que aquesta moció pugui 
anar, o que aquesta caserna pugui anar destinada cap 
al que vulgui l’ajuntament. Si fóssim capaços de tro
bar un text que respectés aquest principi de capacitat 
de l’ajuntament, i fóssim capaços també de fer enten
dre que el Govern de la Generalitat el que ha de fer és 
recolzar aquest posicionament de l’ajuntament, nos
altres hi votaríem a favor. Si no, malauradament no 
ho podrem fer, per respecte al mateix Parlament i a la 
mateixa institució.

El president

Moltes gràcies. (Joaquim Llena i Cortina demana per 
parlar.) Senyor Joaquim Llena?

Joaquim Llena i Cortina

No, per contradiccions i per explicar una mica amb 
més claredat la nostra posició i el nostre vot. És a dir, 
l’únic..., jo he explicat claríssimament que en el tema 
de procediments i competències no estàvem actuant 
bé, però per respecte..., jo entenc, tot i que la redacció 
no ho contempla, que això és voluntat de l’Ajuntament 
de Sant Quintí de Mediona. Senyor Pere Calbó, no sé 
si vaig bé o no. I bàsicament el que impulsa el nostre 
vot positiu és el suport a l’ajuntament i la indefensió 
que de vegades..., tot i que des del planejament ur
banístic es poden configurar i dissenyar els usos, el 
tema de propietat d’una caserna de la Guàrdia Civil 
i la seva desafecció i cessió a un ajuntament té una 
complexitat que alguns de nosaltres hem tingut, hem 
viscut, i que tot el nostre suport va en aquesta línia. I 
estaria d’acord amb vostè que, si fos possible que el 
senyor Pere Calbó i el seu grup parlamentari redactes
sin en uns altres termes aquesta proposta de resolució, 
seria d’utilitat a l’hora d’aclarir el posicionament de 
tots els grups.

Gràcies.

El president

Bé. Jo pregaria que facilitessin les coses a la Mesa, 
no? Aquí hi ha una proposta; si ha d’haverhi una pro
posta transaccional, vol dir que ha d’haverhi unani
mitat de tots els grups. En fi... Per tant, voldria dir que 
això s’hauria de retirar i tal, perquè si no... (Pere Cal-
bó i Roca demana per parlar.) Senyor Pere Calbó, i a 
veure si...

Pere Calbó i Roca

A veure, jo..., respecte al Reglament, aquí hi ha ha
gut un tràmit per poder presentar les esmenes que cada 
grup hagués pogut considerar presentar, i que, per 
tant, si no s’ha fet és perquè s’ha decidit no ferho. Ho 
dic perquè també ara el que no podem fer és perver
tir aquesta qüestió. Una altra cosa és que es plantegés, 
com en la qüestió anterior, un text en concret per part 
d’algun grup i tota la comissió hi estigués d’acord. Es
taríem disposats a parlarne. Però, clar, el que no es pot 
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fer per part del Grup de Convergència i Unió és no pre
sentar les esmenes i després dir que no..., i, en tot cas, 
tampoc presentar una alternativa de text. En tot cas, aquí 
hi ha una proposta, si algú la vol esmenar que ens plan
tegi una alternativa; estem disposats a parlarne. Però, 
clar, haventhi un tràmit de tramitació d’esmenes, que 
la conclusió sigui que el nostre grup hagi de retirar la 
proposta de resolució, no ho trobo gaire coherent amb 
el procediment que marca la cambra, no?

El president

Molt bé. (Jaume Domingo i Planas demana per par-
lar.) Senyor Domingo... Anàvem bé de temps, o sigui 
que a veure si és possible que no ens entrebanquem. 
Senyor Domingo.

Jaume Domingo i Planas

Molt bé, senyor president. Molt ràpid. Bé, és cert que 
s’hauria de presentar esmena, però també és cert que 
en moltes comissions, quan hi ha possibilitats d’arribar 
a un acord en benefici de l’ajuntament, en aquest cas, i 
del territori, val la pena que fem aquest esforç. Jo sen
zillament demanaria canviar la paraula «iniciar davant 
del Govern» per «recolzar davant del Govern de l’Es
tat les gestions necessàries perquè l’antiga caserna de 
la Guàrdia...»; «recolzar davant del Govern de l’Estat 
les gestions que impulsi l’Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona per tal que l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil de Sant Quintí...» Doncs, fer sortir l’ajuntament i 
fer sortir la paraula «recolzar». Em sembla que això és 
fàcil. Si ho poguéssim acceptar tots... I, si no, doncs, 
bé, malauradament no podrem arribar a un acord.

El president

Si vostès em permeten, des de la distància que dóna 
ser president, jo crec que és difícil trobar unanimitat, 
perquè fins i tot hi ha constància per part del senyor 
López Tena, que farem constar en l’acta..., ni en contra, 
ni abstenció, ni a favor, sinó que no vota per protesta 
d’aquesta matèria. (Veus de fons.) Bé, per tant, escoltin, 
si els sembla bé, jo, senyores i senyors diputats, faria el 
que procedimentalment és més adequat i més correcte, 
que és: aquí hi ha una proposta presentada en temps i 
forma, i, per tant, llevat que el proposant proposi algu
na cosa concreta, que sigui intel·ligible i fàcil de conci
liar amb el Reglament, doncs, passaríem a la votació.

(Pere Calbó i Roca demana per parlar.)

Senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Intentaré que sigui intel·ligible. En ares del consens, 
retiraríem aquesta proposta, però amb el benentès que 
això no pot ser una pràctica habitual d’aquesta comis
sió, perquè hi ha un període d’esmenes en què tots els 
grups poden expressar el que considerin convenient. 
En ares del consens, aquesta qüestió la retiro, i, per 
tant, crec que complim el Reglament. Però nosaltres ja 
anunciem que no es pot convertir això en un costum, 
aquest procediment, perquè entenem que no pertoca.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Queda retirada la pro
posta. Per tant, no cal ja fer res més sobre aquesta.

Proposta de resolució
sobre la creació el 2011 de l’oficina 
de la víctima d’accidents de trànsit 
prevista pel Pla de seguretat viària 
2011-2013 (tram. 250-00415/09)

Passem al punt número 9, de Proposta de resolució so
bre la creació el 2011 de l’oficina de víctimes d’ac
cidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 
20112013, presentada pel Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva. Té la paraula el senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Bé, em sembla que tots som conscients de la sensibi
litat de tots els grups amb relació al tema de les víc
times d’accidents de trànsit. Recordar que el Pla de 
seguretat viària 20112013 preveu la creació d’una 
oficina d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit, 
i el que demanàvem nosaltres és que es posés en mar
xa al més aviat possible, concretament, dèiem, dins 
del 2011.

La veritat és que Convergència i Unió ens va presen
tar una esmena que primer ens la vam prendre com 
una mica a broma, perquè deia, clar, «crear dins del 
trienni 20112013»; clar, això ja ho diu el pla. Des
prés, parlant, hem arribat a un acord, i que seria «cre
ar dins el primer trimestre de l’any 2012». I, a més 
a més, hem fet una sèrie de transaccions amb altres 
esmenes d’altres grups que n’havien presentat. Con
cretament –tothom ho té–, seria al punt 1, «crear 
dins del primer trimestre de l’any 2012 l’oficina»; el 
punt 2 deixarlo igual que en la proposta de resolució; 
al punt 3 incloure el punt primer de l’esmena d’Es
querra; al punt 4, el punt segon de l’esmena primera 
també d’Esquerra, i, en el punt cinquè, l’esmena que 
feia el PP simplement adaptada en el redactat, que en
caixi amb el text global.

El president

Molt bé. Gràcies. Té la paraula el senyor De los Ríos, 
per posicionarse sobre el tema de l’esmena d’Esquer
ra Republicana.

Sergi de los Ríos i Martínez

Anunciem el nostre vot favorable no només, doncs, 
pel mateix redactat de la proposta de resolució inici
al, sinó també per l’acceptació i la transacció de les 
diferents esmenes que ens acaben d’explicar. Només 
volíem afegir el fet que s’articulés una cartera de ser
veis d’atenció a les víctimes d’accident i que aquesta 
es donés a conèixer. Per tant, ja que s’inclouen aques
tos dos punts més la transacció, doncs, votarem favo
rablement, tal com he dit.



Sèrie C - Núm. 142 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de setembre de 2011

COMISSIó D’INTERIOR, SESSIó NÚM. 11  31

El president

Molt bé, gràcies. Senyor Pere Calbó, per posicionarse 
sobre l’esmena.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Nosaltres coincidim plena
ment amb la necessitat de dotarnos d’aquesta oficina 
d’atenció a la víctima d’accidents de trànsit, que com 
ja s’ha dit està contemplat en el Pla de seguretat viària 
20112013. Entenem que aquest ha de ser un instru
ment útil i eficaç per tal que les víctimes d’accidents 
de trànsit rebin l’atenció, l’assessorament i el tracte 
digne que es mereixen. I ha de coincidir amb el que 
planteja la proposta de resolució, i és que la creació 
de l’oficina sigui una prioritat i que aquesta pugui en
trar en funcionament aquest mateix any 2011.

Per a nosaltres és molt important que es constitueixi 
l’oficina i que es faci al més ràpid possible, ja que en
tenem que cal donar un tomb a l’atenció que s’està 
prestant a les víctimes d’accidents de trànsit.

I l’esmena que ha presentat el nostre grup parlamen
tari, que hi ha fet referència el portaveu d’Iniciativa 
per Catalunya, és en el sentit precisament de la urgèn
cia que es reclamava en la proposta de resolució. I per 
això, agafant les paraules que l’excel·lentíssim senyor 
Tena ha dit abans, com no es vol que sigui una me
sura que pugui acabar sent una mesura que recollim 
en el pla i ja està, per això demanem que es concretin 
tot un seguit de qüestions de l’oficina per tal que pu
guem controlar que aquesta oficina es tiri endavant. 
I és per això que volem que hi hagi una definició de les 
seves funcions i del seu àmbit d’actuació, es concre
ti el pressupost de què disposarà l’oficina, els mitjans 
humans i materials adscrits a l’oficina i el calendari 
per a la seva implementació efectiva.

Per tant, agraïm al Grup d’Iniciativa per Catalunya que 
ens hagi incorporat l’esmena i, per tant, votarem favo
rablement aquest punt.

El president

Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió, se
nyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

President, molt ràpidament, només per concretar quina 
era l’esmena que finalment es va parlar amb el propo
sant de la proposta de resolució, que consistia bàsica
ment en el fet que estem pràcticament al mes de setem
bre de l’any 2011, que els pressupostos de l’any 2011 
s’han aprovat molt tard, i, per tant, era una qüestió bà
sicament de tipus de termini cronològic. La creació de 
l’oficina de la víctima és prioritària per al departament, 
i s’està treballant justament per a això, per tenirla a 
punt en el termini que pactem en aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Per part del Partit Socialista, el senyor 
Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Hi votarem a favor.

El president

Molt bé, gràcies. Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Sí, gràcies. Hi votarem a favor.

El president

Molt bé.

Per tant, passaríem a la votació, amb les transaccio
nals que han estat llegides anteriorment per part del 
senyor Jaume Bosch.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, per unanimitat queda aprovada la proposta.

Proposta de resolució
sobre l’execució del projecte de construcció 
de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra 
a Salt (Gironès) (tram. 250-00425/09)

Passem al número 10, que és: Proposta de resolució 
sobre l’execució del projecte de construcció de la seu 
del Cos dels Mossos d’Esquadra a Salt, Gironès. Pre
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Bé, aquesta qüestió reconei
xem que és una qüestió que ja va ser objecte de de
bat i consideració en aquesta comissió. És un exemple 
que a vegades propostes de resolució d’un contingut 
similar presentades amb uns dies o amb unes setma
nes de diferència portin al fet que es puguin substanci
ar en sessions diferents d’aquesta Comissió d’Interior, 
i aquest és el cas, no?

En aquest sentit, recordar que el nostre grup parlamen
tari, les propostes de resolució que es van presentar 
sobre aquesta qüestió en el seu moment, nosaltres les 
vam votar favorablement, i aquestes propostes de reso
lució van donar lloc a la Resolució 87/IX. I, per tant, 
i en aquest sentit, anunciem que acceptem l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya, esmena que precisament fa això: 
recordar i remetre’ns a la Resolució 87/IX, i que en 
aquesta esmena se cita el seu contingut bàsic, que és 
el següent, que és el mandat del Govern: que disposi 
durant el 2011 del projecte constructiu de la comissa
ria dels Mossos d’Esquadra a Salt i a licitar les obres 
el 2012.

Per tant, amb aquest contingut, que el que pretén és 
buscar aquella coherència amb el que ja s’ha aprovat 
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en aquesta comissió i al que nosaltres hem donat su
port, mantindríem la proposta.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor De los Ríos, per po
sicionarse sobre el tema de l’esmena presentada per 
Esquerra Republicana de Catalunya.

Sergi de los Ríos i Martínez

Sí, gràcies, senyor president. El diputat Pere Calbó ho 
ha explicat perfectament. Volíem, amb aquesta esme
na, doncs, recordar i subratllar un acord que ja s’havia 
pres en aquesta mateixa comissió, i sobretot aprofitar 
aquest any 2011 perquè el projecte constructiu de la co
missaria de Mossos pogués veure la llum. Entenem les 
dificultats financeres que està travessant la Generalitat, 
però també entenem que és un bon moment per redac
tar projectes, en aquest cas, constructius, i, evident
ment, en exercicis futurs poder licitar el que és aquest 
projecte constructiu; en aquest cas concret, estem par
lant de l’any 2012 com a data de licitació.

El president

Molt bé, gràcies. Ara passarem al posicionament dels 
diferents grups sobre la proposta concreta. I, en pri
mer lloc, té la paraula el senyor Llena.

Joaquim Llena i Cortina

Per anunciar el nostre vot favorable, tal com vam fer 
amb les propostes de resolució que es van substanciar 
en una altra comissió. I remarcar un cop més la neces
sitat de la comissaria de Salt.

El president

Gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí. Evidentment, també hi votarem a favor, tot i que 
deixem constància que no caldria, és a dir, que ja ho va 
aprovar el Parlament; per tant, reiterarho ens sembla 
innecessari. En tot cas, evidentment, com que estem 
d’acord amb la construcció de la comissaria de Salt, 
doncs, hi votarem a favor.

El president

Senyor López Tena?

Alfons López i Tena

Gràcies. Donar suport, igual que en el seu moment, a 
aquesta proposta de resolució, de la mateixa manera 
que en el seu moment ja vam donar suport a la pro
posta de resolució inicial. El que no sé és si haurem de 
continuar donant suport a propostes de resolució suc
cessives sobre la comissaria de Salt fins a l’any 2014, 
si és que abans no es dissol el Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Lluís Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

El meu comentari és coincident amb el del senyor Jau
me Bosch, en el sentit que és reiteratiu. Aquesta co
missió va prendre al mes de maig un acord i se su
posa que és vinculant; i, per tant, la proposta és, des 
d’aquest punt de vista, reiterativa. Però nosaltres ens hi 
posicionarem a favor.

El president

Molt bé, gràcies.

Passaríem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat queda aprovada la proposta.

Proposta de resolució
sobre l’aplicació a tot Catalunya de l’ampliació 
dels horaris de les activitats recreatives de 
restauració i musicals de l’1 de juny al 15 de 
setembre de 2011 (tram. 250-00525/09)

Passem al punt número 11, que és: Proposta de reso
lució sobre l’aplicació a tot Catalunya de l’ampliació 
dels horaris de les activitats recreatives de restauració i 
musicals des de l’1 de juny al 15 de setembre del 2011 
–que és avui. Per a la seva presentació té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular, el se
nyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. La Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, a 
través de les resolucions 15/2011 i 16/2011, de 25 de 
maig, va autoritzar la prolongació de l’horari màxim 
de tancament en trenta minuts per a les activitats re
creatives de restauració, restaurant bar, i per a les acti
vitats recreatives musicals, de bar musical, entre l’1 de 
juny de 2011 i el 15 de setembre de 2011. En les ma
teixes resolucions autoritza el tancament a les cinc de 
la matinada de les activitats de cafè teatre i cafè con
cert. Aquestes resolucions de la Delegació Territorial 
del Govern a Barcelona autoritzen aquests nous hora
ris exclusivament a un nombre determinat de munici
pis. Segons el nostre parer, aquest nou règim horari per 
a la temporada d’estiu no es pot limitar a uns determi
nats municipis, ni tan sols a una demarcació territorial 
de Catalunya. Entenem que aquest tipus de decisions 
poden generar greuges en el sector, que creiem que no 
estan justificades, i greuges que no són admissibles, 
amb les dificultats econòmiques que pateix el sector.

És per això que en la nostra proposta de resolució 
propo sàvem que aquest tipus d’ampliació d’horaris po
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gués ser aplicable, amb caràcter general, a tots els esta
bliments de Catalunya i no només a uns quants. I aquest 
era l’esperit de la proposta de resolució.

El Grup de Convergència i Unió ens ha presentat una 
esmena, on fa una concreció normativa de com es pot 
vehicular aquesta proposta. Amb el benentès que l’es
perit és el que s’ha expressat ara fa uns moments i 
l’esmena de Convergència i Unió és el camí per ferho 
efectiu, acceptarem incorporar l’esmena presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió. I que
da clar, doncs, que el mandat que s’adreça al Govern 
és que els nous horaris que s’estableixin siguin aplica
bles a tot Catalunya, i evitar així el tracte diferenciat 
que s’ha aplicat aquesta temporada d’estiu.

Gràcies, senyor president.

El president

Té la paraula la senyora Beth Abad, en representació 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Elisabeth Abad i Giralt

Gràcies, president. No reiteraré el que ja ha dit el se
nyor Calbó. Efectivament, nosaltres vam presentar una 
esmena, que ha estat acceptada pel Grup Parlamentari 
del PP. I com ha comentat ja el portaveu, el senyor Cal
bó, ells han acceptat la nostra esmena, amb el benen
tès que és voluntat del Govern que en breu es publiqui 
una nova ordre que modifiqui l’actual Ordre 181/2007, 
que regula els horaris dels establiments, bars musicals, 
per tot Catalunya. Per tant, evidentment, òbviament, el 
nostre vot serà favorable, doncs, a la nostra proposta 
d’esmena.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passem ara ja al posicionament de la 
resta dels grups. En primer lloc, té la paraula, en nom 
del Grup Socialista, el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Sap que sempre sóc molt 
breu, però ara em permetrà que m’estengui una mi
queta. Aquest no és un tema menor, és un tema molt 
important. Estem parlant de regular la nit a tot el nos
tre país, i, per tant, regular la convivència en el nostre 
país. I ja sé que hi ha postures que primen l’interès 
particular per sobre de l’interès general. Jo he estat 
delegat del Govern i he rebut cada any aquestes pres
sions, i les he resistit. I jo crec que la decisió –amb 
tots els respectes, eh?– del delegat del Govern a Bar
celona, la decisió, dic, ha estat una mica irresponsa
ble. Nosaltres no podem continuar sent, com hem vist 
aquest estiu, a Lloret, i hem vist en el passat a Salou 
i a altres indrets, el país de la xerinola, de l’alcohol i 
del sexe fàcil, com s’està promocionant per part d’al
guns empresaris turístics fins i tot. I regular la nit su
posa regular la tranquil·litat de la gent; i, per tant, hem 
de preservar l’interès general.

No sé si vostès se n’han adonat, que darrerament, ar
ran de la nova regulació del tabac, del consum del ta
bac, s’ha produït un efecte col·lateral negatiu, que és 
que tots els bars del nostre país tenen molta gent al 
carrer; a les nits, i de dia, però a les nits sobretot, i això 
pertorba greument la tranquil·litat de la gent. Els mit
jans de comunicació, els diaris, n’estan plens, de car
tes de gent que es queixa que a les nits no pot dormir, 
entre altres coses. I la prolongació dels horaris noc
turns al nostre país provoca també més accidents de 
trànsit –més accidents de trànsit.

Per tant, nosaltres admetrem al final l’esmena de Con
vergència i Unió, i d’acord, estarem amatents a la nova 
regulació que faci el Govern dels horaris nocturns, però 
ja els avanço que la nostra postura no és la de prolongar 
més encara –som un dels països més permissius, i es po
drà dir que som un país mediterrani, etcètera–, de pro
longar més encara els horaris de discoteques, de bars 
musicals, de bars i d’establiments de restauració. No hi 
estarem d’acord. I, per tant, voldríem que el Govern tin
gués en compte aquesta postura, que nosaltres creiem que 
no respon, en fi, a un caprici del Grup Socialista, sinó a 
la preservació de la tranquil·litat i de la convivència i, per 
tant, a l’interès general per sobre d’interessos particulars.

I voldríem –ja li avancem pistes al Govern–, per acabar, 
que es premiessin les conductes responsables i intel
ligents. Si a aquests empresaris de l’oci, diguemne 
així, que n’hi han, se’ls premia que a partir d’una de
terminada hora no distribueixin alcohol, que afavorei
xin el transport públic –es pot discriminar, eh?, en una 
nova regulació dels horaris–, nosaltres, després, con
templaríem d’una altra manera el que és la prolongació 
d’obertura d’aquests establiments.

Però pensem que s’ha d’anar amb molta cura. Aquí hi 
ha un interès general que s’ha de preservar, i voldríem 
que això estigués en la consciència de tots aquells que 
finalment han de redactar la nova regulació d’horaris, 
que no és un tema menor, hi insisteixo, sinó que és un 
tema molt important, que entra de ple en el que..., i hi 
ha una col·lisió, efectivament, d’interès general amb 
interessos privats, això està clar, com tantes altres hi 
ha, però l’obligació d’un govern és preservar sobre
tot l’interès general, i voldríem que això es tingués en 
compte en el futur.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí. Per anunciar l’abstenció del meu grup. És cert que 
l’esmena el que fa és remetre a una ordre de la qual 
encara no coneixem els continguts. Ja ens pronunci
arem també quan la coneguem. Però preferim abste
nirnos, vistos els antecedents, vistos els precedents, i 
també per remarcar una mica en la línia del que deia 
el senyor Sabaté. És a dir, a vegades estem en una cer
ta contradicció i en una certa hipocresia, perquè es 
parla d’«obsessió per la seguretat», «tolerància zero», 
i en determinats àmbits no s’aplica aquest interès per 
la seguretat o la tolerància zero.
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Per exemple, estem tramitant una llei òmnibus que rebai
xa les sancions als locals d’oci nocturn amb relació, per 
exemple, a sancions relacionades amb menors. Aquí es 
rebaixen les sancions. Hi ha una tendència a dir: «Incre
mentem els horaris.» Bé, és cert que l’esmena no parla 
de tot això, però preventivament nosaltres ens abstenim.

El president

Gràcies. Senyor De los Ríos?

Sergi de los Ríos i Martínez

Gràcies, senyor president. Per anunciar la nostra abs
tenció en aquesta proposta de resolució, o, millor dit, 
en aquesta esmena acceptada, que modifica la propos
ta de resolució original. Faig meves les paraules que 
abans ha expressat el diputat Xavier Sabaté. Efectiva
ment, estem davant d’un aspecte on el just equilibri –el 
just equilibri– de l’interès general, l’interès privat, de, 
com deia, regular la nit, moltes vegades és molt difícil 
d’assolir. I, evidentment, no tots els municipis del nos
tre país tenen les mateixes característiques, amb la qual 
cosa això encara ho fa molt més complex, tot plegat.

En aquest sentit, evidentment, la proposta de resolució 
o la que votarem no avança cap tipus de línia de per 
on anirà aquesta nova regulació general, i això, doncs, 
no ens permet aprovarho. Efectivament, nosaltres vo
lem veure com serà aquesta ordre, i que estableix un 
règim d’horari general, però també amb el benentès, 
com he dit abans, que no tots els municipis tenen la 
mateixa realitat. I podem estar parlant d’un munici
pi de muntanya de trescents habitants, o d’una ciutat 
enmig de la Costa Daurada, per exemple, doncs, amb 
una gran afluència de turisme a les èpoques estivals; 
i efectivament estem davant de dues realitats absolu
tament diferents i oposades. És, doncs, per aquestos 
motius que, com he dit a l’inici de la meva interven
ció, ens abstindrem.

El president

Molt bé, gràcies. Per part del senyor Pere Calbó, vol fer...? 
(Veus de fons.) Perdó –perdó, perdó. Senyor López Tena.

Alfons López i Tena

Sí, moltes gràcies, senyor president. Seré breu. Doncs, 
no podem donar suport a aquesta proposta de resolu
ció, i menys encara amb la transacció. I ens estranya 
que..., no sé si també és un problema de redacció, si 
efectivament es vol dir allò que literalment diu, i és 
al capdavall una desregulació general per a Catalunya 
dels horaris de bars, de discoteques, de centres de di
versió, sense cap mena d’especificació, amb un xec en 
blanc i pel qual no es fa distinció ni de persones, no ja 
de municipis diferents, sinó de zones concretes i car
rers concrets en municipis, el mateix municipi. Amb 
la qual cosa, un criteri de campi qui pugui en aquesta 
matèria, que ens estranya tant del grup proposant com 
del grup esmenant, i acceptada l’esmena, que vagin 
per aquesta línia. Però la redacció, tal com queda, és: 
liberalització i desregulació general per a tot Catalu

nya, quant als horaris, durant aquest període. I, amb 
aquesta línia, no hi podem estar d’acord.

El president

Moltes gràcies.

Passem, per tant, directament a la votació.

Vots a favor de la proposta, amb l’esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat? 8 a favor... (Veus de fons.) 14 a favor, 2 abs
tencions i 1 no; 2 abstencions, 1 en contra i la resta, 14, 
a favor.

Queda, per tant, aprovada.

Proposta de resolució
sobre l’operació policial de la plaça de  
Catalunya de Barcelona del 27 de maig  
de 2011 (tram. 250-00528/09) (decaiguda)

Passaríem ara a l’últim punt de l’ordre del dia, que és: 
Proposta de resolució sobre l’operació policial de la plaça 
de Catalunya de Barcelona del 27 de maig del 2011, que 
presenta el Subgrup Parlamentari Ciutadans. Si no està 
present, d’acord amb el que estableix el Reglament en 
l’article 74, apartat 2..., diu que si el diputat o diputada 
que presenta una proposta no està present, aquesta pro
posta decau, llevat que algun diputat o alguna diputada 
demani que es passi directament a la votació.

Per tant, pregunto: si no hi ha cap diputada ni cap di
putat que demani que es passi directament a la vota
ció, aquesta proposta decau. (Pausa.) Decau.

(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.)

Senyor Jaume Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

No és per demanar votació, sinó per expressar la meva 
sorpresa i la meva protesta pel fet que un subgrup pre
senti una proposta de reprovació al Govern de la Ge
neralitat i no comparegui ni tan sols a donar explica
cions o no es molesti a retirar prèviament el punt. Per 
tant, evidentment, no farem nosaltres la seva feina, i 
nosaltres no demanarem que es posi a votació, però 
sí que vull que quedi constància que trobo que és una 
circumstància molt, molt anòmala.

El president

En fi, jo... (Alfons López i Tena demana per parlar.) Se
nyor López Tena?

Alfons López i Tena

Simplement per aclarir una qüestió. Aquí fora, quan es
tàvem aquí fora, en el moment del parèntesi, sí que se’ns 
ha acostat la diputada Carmen de Rivera, a efectes de 
dir, doncs, que no sabia ben bé què passaria. Jo he rebut 
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un SMS ara fa una estona, simplement que diu literal
ment el següent, per part del nostre subgrup parlamenta
ri: «Alfons, els de Ciutadans em diuen que et digui que 
la Carmen de Rivera ha hagut de marxar i que no defen
sarà la proposta de resolució del Puig.» Simplement per 
a informació d’aquesta comissió. No represento...

El president

En tot cas, queda constància...

Alfons López i Tena

Per molt que compartim, no represento el Subgrup Ciu
tadans.

El president

Queda constància de les diferents intervencions, i lò
gicament la Mesa el que no pot és evitar que una pro
posta que vingui d’un subgrup o un grup parlamentari, 
doncs, continuï el seu curs.

Bé, res més. Amb això acabaríem l’ordre del dia.

S’aixeca la sessió i fins al dia 13 d’octubre, llevat que 
hi hagués alguna necessitat d’alguna urgència. Moltes 
gràcies per la seva assistència.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i deu 
minuts.
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