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Sessió 13 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a un quart de quatre de la tarda i quatre mi-
nuts. Presideix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells i 
Solé, i de la secretària, Assumpta Escarp Gibert. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Adriana Delgado i Herreros, Na-
tàlia Figueras i Pagès, Germà Gordó i Aubarell, Lluís Guinó i Subirós, Jordi Orobitg i Solé, Edu-
ardo Reyes i Pino, Irene Rigau i Oliver, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, 
Anna Simó i Castelló i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Jean Castel Sucarrat, 
Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Carles Castillo 
Rosique, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 
Esperanza García González i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, 
i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Interior, Jordi Jané i Guasch, acompanyat del 
secretari general, Cèsar Puig i Casañas, i del director general d’Administració de Seguretat, 
Jordi Jardí i Pinyol.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’Enques-

ta de seguretat pública de Catalunya del 2015 (tram. 355-00043/11). Conseller del Departa-
ment d’Interior. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència (tram. 250-
00531/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 191, 30).

3. Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la Independència 
(tram. 250-00532/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 191, 31).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat privada (tram. 250-00542/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 201, 35; esmenes: BOPC 232, 3).

5. Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat del Vallès (tram. 250-
00574/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 222, 14; esmenes: BOPC 256, 27).

6. Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Ca-
talunya (tram. 250-00579/11). Jean Castel Sucarrat, de la Comissió d’Interior, i Lluís Guinó i 
Subirós, juntament amb tres altres diputats portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió 
d’Interior. Debat i votació (text presentat: BOPC 222, 19).

7. Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la 
Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de Barcelona (tram. 250-
00603/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 233, 48).

El president

Comencem la tretzena sessió de la Comissió d’Interior amb el primer punt de l’ordre 
del dia, que és la sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2015. 

Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre l’Enquesta 
de seguretat pública de Catalunya del 2015

355-00043/11

Compareix, per tant, el mateix conseller, acompanyat del secretari general, el senyor 
Cèsar Puig, i del director general d’Administració de Seguretat, el senyor Jordi Jardí. 
I, per tant, doncs, sense més dilació, té la paraula l’honorable senyor Jordi Jané, conse-
ller d’Interior.

El conseller d’Interior (Jordi Jané i Guasch)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, com a conseller d’Interi-
or, compareixo a petició pròpia davant la comissió corresponent del Parlament de Catalu-
nya per donar a conèixer el resultat d’un treball de qualitat i d’un treball que ens aportarà 
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moltes dades útils en l’àmbit del que és la seguretat i en l’àmbit, també, del que ha de su-
posar la continuada millora de les polítiques que, des del Govern de Catalunya i des dels 
poders locals, es porten a terme. És l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya en la 
seva edició de l’any 2015.

Les mostres d’aquesta enquesta es van acabar de tancar el 30 de desembre de l’any 
2015 a partir de tota la recollida de mostres. S’ha fet, doncs, tota la tasca d’exposició 
d’aquestes confeccionant finalment l’enquesta que tot seguit els presentaré. S’ha entre-
vistat un total de 6.214 persones, totes elles residents a Catalunya –3.011 homes, 3.203 
dones–, representatives de tots els segments d’edat a partir de setze anys. I, per tant, 
s’ha fet amb un ampli ventall de població i també s’ha fet amb una distribució territo-
rial per les diverses regions policials per tal que les dades que s’aporten siguin dades 
que reflecteixin el conjunt de Catalunya i, per tant, els diversos territoris. Per tant, no és 
únicament una enquesta que en podríem dir «urbana», sinó que és una enquesta que ha 
agafat diverses parts del país, buscant el necessari equilibri territorial.

Dir que no és la primera enquesta que es fa ni la primera enquesta que es presenta. 
Tenim a Catalunya una llarga tradició en l’àmbit de les enquestes de seguretat. Dir que 
a partir de l’any 2013 aquestes enquestes que fa el Govern de Catalunya són biennals. 
Abans havien estat anuals; a partir del 2013 es decideix que siguin biennals, però enmig 
del període –del 2013 a la darrera, ara presentem la del 2015– sí que se n’han fet de sec-
torials. L’any 2014 se’n va fer una edició especial dedicada a persones grans, a la segu-
retat en l’àmbit de les persones grans. L’any 2015 se’n va fer una específica de violència 
masclista i una altra relativa a la convivència escolar i la seguretat a Catalunya. Es fan 
globalment cada dos anys i s’aprofita en els anys compresos per fer-ne de sectorials.

Quin interès tenen les enquestes com les que ara presentarem? És molt important 
per conèixer realment un complement a l’estadística policial. L’estadística policial és 
objectiva, però es basa en els fets de què té coneixement la policia. L’enquesta permet 
arribar a persones que no acudeixen a la policia i que, en canvi, a partir del que és pre-
guntar, acabes detectant el que s’anomena «xifra negra», que són aspectes que en una 
enquesta policial no hi figuren, però que, en canvi, hi són, a la societat. D’aquí que és 
important. Jo vull dir que, per exemple, del maltractament a les persones grans només 
es denuncia un cas de cada deu, però l’enquesta sí que permet arribar a aquests seg-
ments de gent que potser no ho denunciaria, però que en una enquesta sí que ho pot dir. 
D’aquí, també, la importància.

I també una importància cabdal per saber directament la percepció i opinió que la 
ciutadania té en l’àmbit de la seguretat, i també en tot el que és la definició, al final, de 
les polítiques públiques; conèixer la percepció ciutadana i l’opinió de les persones que 
hi participen, i que a més a més és significativa del conjunt del país, és important a l’ho-
ra de definir les polítiques públiques.

Dir, abans de cloure aquesta introducció, que hi ha una novetat aquest any. La no-
vetat ve en el que seria el que s’oferirà públicament i que demà serà penjat a la web del 
Departament d’Interior, que no serà únicament el que és l’anàlisi de l’enquesta i les 
principals dades d’aquesta, sinó que qualsevol ciutadà, accedint a la web del departa-
ment, coneixerà el que a vegades es diuen «les tripes de l’enquesta», en el sentit de tot 
el treball que s’ha fet. Coneixerà exactament tota la síntesi dels resultats, una col·lecció 
ampliada de diapositives; el que ha sigut el qüestionari –se sabrà exactament què s’ha 
preguntat als ciutadans–, i l’annex estadístic. I això es farà, a més a més, en un format 
obert que permeti als estudiosos utilitzar aquestes dades i treure’n, doncs, totes les con-
clusions necessàries. Això, sens dubte, tindrà també un valor per als investigadors, per 
als acadèmics, per als mateixos professionals en l’àmbit de la seguretat: conèixer tot el 
detall del que és aquesta enquesta.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

I ja, sense més preàmbuls, passaria a destacar el que són les dades de l’enquesta. 
I, per fer-ho més àgil, el que sí que farem és un conjunt de diapositives que permetran, 
aquells aspectes més cabdals de l’enquesta, poder-los, doncs, visualitzar, i després, tam-
bé, evidentment, en el torn de preguntes podem comentar o aclarir qualsevol aspecte.

Jo vull destacar que m’acompanya el secretari general del Departament d’Interior, 
que m’acompanya també el director general Jordi Jardí, que és la direcció competent 
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en l’elaboració de l’enquesta –es fa a partir de la seva direcció general–, i tot el per-
sonal de la DGAS, de la Direcció General d’Administració de la Seguretat, que tam-
bé ens acompanya. Els vull agrair expressament el bon treball, la bona feina, la bona 
coordinació que porten a terme a l’hora de fer possible el que és aquesta enquesta i la 
seva presentació. I ens acompanya també... –perquè té una incidència molt directa en 
el que és Mossos d’Esquadra i la percepció que es té del paper de la policia de la Gene-
ralitat, dels Mossos d’Esquadra, per part de la societat–, ens acompanya també, i li ho 
agraeixo molt, el director general de la Policia, el senyor Albert Batlle, igual que tam-
bé els directors territorials del departament, tant al Camp de Tarragona com a la regió 
de Ponent; per tant, al senyor De la Monja, a la Montserrat Meseguer, doncs, moltes 
gràcies també per ser aquí.

I passaria, ja, a explicar... Veuen que l’enquesta té tres grans parts: una primera part, 
victimització; una segona part, percepció, seguretat i policia, i una tercera part, segure-
tat viària. En aquesta primera part, que hi entrarem ara, que és victimització, veurem els 
il·lícits experimentats per la població i també la percepció de la ciutadania en diferents 
àmbits relacionats amb la seguretat. En la segona part, que és percepció, veurem i estudi-
arem les valoracions i opinions de la ciutadania respecte a la policia o a la seguretat en el 
seu entorn municipal. I, per últim, hi ha un mòdul específic dedicat a la seguretat viària.

Passant ja al primer àmbit, victimització, i si mirem el context, en aquesta primera 
diapositiva, que marca una tendència general, aquesta tendència és la següent: hi ha un 
lleuger repunt de la victimització, però també s’observa una millora en la percepció del 
nivell de seguretat. Això podria semblar contradictori: hi ha un lleuger repunt de la vic-
timització, i, en canvi, hi ha una percepció de major nivell de seguretat.

Això s’entén que pot ser possible pel pes de fets poc rellevants, que han augmentat; 
han augmentat fets que formen part de la victimització, però que són menys rellevants, 
i, al ser menys rellevants, la percepció de seguretat ha augmentat. Malgrat que hi hagin 
més fets, si aquests fets són menys rellevants, doncs, augmenta la percepció de seguretat.

I també, d’aquesta primera diapositiva, destacar un fet: que Barcelona, com a capital 
de Catalunya, té una major victimització que el conjunt del país. Això és lògic pel que 
comporta també una gran ciutat, on hi ha evidentment, com a gran ciutat, sempre una 
concentració d’activitats il·lícites major que en altres àmbits. Per tant, això també explica-
ria aquest grau superior de victimització en el que és, doncs, la ciutat de Barcelona.

Si passem ja a aquests percentatges de victimització i veiem aquest record esponta-
ni de la victimització delictiva, la primera pregunta de l’enquesta és molt simple; es diu: 
«Recorda si els darrers dotze mesos ha estat víctima d’algun delicte –robatori, atraca-
ment, agressió?» La resposta que es dóna a aquesta pregunta genèrica és el que s’ano-
mena «el record espontani». La pràctica de molts anys demostra que el primer que es 
recorda, sovint, és allò que ens ha dolgut més, és allò que ha tingut un cost econòmic o 
psicològic més important per a la víctima, o bé que li ha generat més molèsties. El re-
cord espontani no és tot allò que ha passat, sinó que és el que ens ha deixat més em-
premta, el que ens ha, d’alguna manera, colpit més, i, per tant, és el record espontani.

Una bona notícia de l’enquesta és que, tot i el repunt de la victimització que s’anun-
ciava abans, el record espontani ha baixat. Per tant, una conclusió que podem extreure 
és que es dóna menys importància als fets ocorreguts, perquè segurament són fets de 
menys entitat; per això hi ha un menor record, perquè ens han causat un menor impacte.

Si veiem la victimització delictiva 2004-2015, després de preguntar sobre el record 
espontani, la persona potser es queda més parada, i se li aporten una sèrie de pregun-
tes de fets delictius concrets, que així el poden ajudar a recordar. I es parla de robatoris, 
agressions, danys, fraus, i així s’ajuda a la memòria.

També es pregunta si el fet que ha sofert es considera delictiu o no. Aquest gràfic 
que veuen recull la victimització delictiva, és a dir, el percentatge de població que ha 
sofert algun fet que consideri delictiu, independentment de si el fet tindria rellevància 
penal o no; la població no té per què conèixer el que diu el Codi penal. I, si veiem la grà-
fica, s’observa una disminució de la victimització delictiva, que passa del 19,6 al 18,9; 
de fet, decreix tant en els fets que realment són delictius com en els danys o destrosses 
considerades no delictives. Per tant, hi ha un descens en aquest percentatge.

Si ja passem a la següent, quant a victimització no delictiva, creix el percentatge de 
la població que ha sigut víctima d’algun il·lícit però que considera que no és delictiu. 
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Per tant, es reforça la idea anterior: es dóna menys importància als fets soferts; se n’han 
sofert, han crescut, però els consideren menys importants, i, fins i tot, els consideren 
com a no delictius.

En comparació de la darrera enquesta de l’any 2013, incrementa el percentatge de 
persones que manifesten haver patit dues o més experiències de victimització que no 
han considerat delictives. Les que no han considerat delictives han passat d’un 1,4 a un 
1,7 –d’aquells que n’han patit dues o més. Per tant, es reforça novament aquesta idea ini-
cial de percepció de menys important allò que s’ha sofert. S’ha sofert, però amb menor 
importància i considerant-ho, fins i tot, doncs, menys delictiu. 

Passant ja al que serien els fets ocorreguts, del total de fets recollits per l’enquesta, i 
que són considerats delictius o no, el 88 per cent són contra el patrimoni, i sols un 12 per 
cent, contra les persones. Dels adreçats contra el patrimoni, destaquen els fets contra 
vehicles, enganys, fraus i estafes, i fets que comporten proximitat entre víctima i autor 
–atracaments, estrebades, robatoris de bossa de mà, de cartera, de mòbil.

Si mirem la següent..., si mirem l’afectació i molèsties associades a la victimització, 
el que en podríem dir l’afectació psicològica i les molèsties associades... Les molèsties 
–de què parlem?: t’has de renovar documents perquè t’han robat la cartera i hi portaves 
els documents d’identitat, o has de fer denúncies, o has de canviar panys–, aquestes mo-
lèsties, la gent considera que són notables, i tenen un 6,9 de mitjana, de l’escala del 0 al 
10. Si se’ls diu: «Com considera les molèsties?», doncs, un 6,9; és quasi un 7 d’un enre-
nou que li genera haver sofert aquesta actuació.

Però, en canvi, l’afectació psicològica és menor que les molèsties i ha baixat de for-
ma significativa. I se situa amb una puntuació de 5,4 sobre 10; és la puntuació més baixa 
de la sèrie. Mai hi havia hagut una puntuació tan baixa del que és l’afectació psicolò-
gica pel fet il·lícit. Sí, ho repeteixo, les molèsties; però, en canvi, l’afectació psicològica 
ha caigut a un 5,4, que és la vegada que surt més baixa des que es fa aquesta enquesta.

Si passéssim a la següent diapositiva, aquesta presenta una de les novetats que s’ha 
preguntat aquest any, que és la relativa a les lesions derivades del fet il·lícit i les motiva-
cions dels fets contra les persones. Un dels detalls que es preguntava en els fets contra 
les persones és si el fet els va comportar algun tipus de lesió o van requerir atenció mè-
dica o medicació després. Prop del 15 per cent dels fets contra les persones han com-
portat lesions a les seves víctimes –prop d’un 15 per cent–; ja sigui agressió física, intent 
d’agressió física, amenaces, coaccions o intimidacions.

I sobre la motivació, les víctimes d’agressions físiques, o d’amenaces, coaccions i 
intimidacions, consideren que les agressions sofertes han estat considerades... I això 
se’ls pregunta tal qual: «Per què creu que han sofert aquestes agressions?» I que es-
pontàniament les persones preguntades diguin què creuen que ha originat aquesta 
agressió. Doncs, bé: per raó de sexe, un 12,6 per cent; per raó d’ideologia, un 12,2; 
un 6 per cent per raó de religió o creences; un 3 per cent per raça, ètnia o color de 
la pell, i al voltant d’un 1,7 per cent per la seva orientació sexual. Això és resposta 
que es dóna davant de dir quina ha sigut la motivació que ha pogut provocar aquesta 
agressió rebuda.

Altres motius citats espontàniament apunten que moltes agressions són conseqüèn-
cia de desacords en l’àmbit laboral, familiars, veïnals i de convivència en general, per 
rivalitats esportives, pel model de diversió triat, per l’edat, o bé per deutes o dificultats 
econòmiques. Alguns apunten també motius més lligats a característiques dels autors, 
sobretot quan es dóna el consum excessiu d’alcohol, drogues, o bé malalties o proble-
mes mentals. Per tant, aquests són els que n’han sortit, d’aquesta resposta.

Passant ja al que és la denúncia, la taxa de denúncia de fets que s’han considerat de-
lictius baixa lleugerament; baixa, la taxa de denúncia, lleugerament. Si passem a la se-
güent, veuríem que, en vermell, surt el percentatge de no-denúncia i se situa a prop del 
65 per cent; prop del 65 per cent no es denuncia. D’aquí que hi ha aquesta xifra fosca, 
que no es coneix, que es dóna i que no es denuncia: aquest 65 per cent. Si comparéssim 
aquesta tendència de no denunciar, es fa difícil comparar-la amb altres països del nostre 
entorn, perquè ni les dades estan actualitzades ni els continguts són comparables. Però, 
feta aquesta reserva, sí que hem de dir que a Catalunya tradicionalment estem per sota 
de la mitjana europea pel que fa a nivell de denúncia; es denuncia més a nivell del con-
junt d’Europa del que es denuncia aquí, a Catalunya.
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Els fets contra les persones es denuncien menys que els fets contra el patrimoni. La 
mitjana, concretament, és: es denuncien, en un 21,8 per cent, els fets contra les persones, 
i, en un 36,4 per cent, els fets contra el patrimoni. Cal tenir en compte que, contra les 
persones, s’hi inclouen amenaces, coaccions, intimidacions, així com intents d’agressi-
ons físiques, que sovint –molt, molt sovint– es pateixen, però després no es denuncien.

I, quant als fets contra el patrimoni, es denuncien poc els fraus i les estafes –un 19,9 
per cent–; també els fets contra vehicles –un 32,5 per cent–, o fets contra negocis rurals. 
Però, en canvi, hi han nivells molt i molt alts de denúncia, que arriben al 53,4 per cent, 
de víctimes de fets contra negocis urbans, i un 66,5 per cent de fets contra segones resi-
dències; es denuncien molt. Quan algú va a la seva segona residència, veu que li han en-
trat..., aquest tipus d’il·lícit es denuncia. I es denuncia, ho repeteixo, en un 66,5 per cent. 
Algú pateix una estrebada o algú pateix un petit frau o una estafa..., tendeix a denunciar 
menys, un 19,9 per cent.

Si passem a la següent –els motius per no denunciar–, el més important és que con-
sideren menys rellevant el fet que han patit. I, per tant, consideren que no els val la pena 
denunciar, perquè el consideren, doncs, menys important. Una dada que hem de tenir en 
compte –i l’hem de tenir en compte també des dels cossos policials– és que les respos-
tes que diuen que es confia poc en la policia o que la policia pot fer poca cosa o que es 
confia poc en la justícia i que per això no denuncien, gent que digui: «No, no denuncio 
perquè la policia no farà res», o: «La justícia no em donarà la raó», aquest percentatge, 
que hi és..., però ha baixat. Disminueix el nombre de persones que diuen que confien 
poc en la policia o la justícia. Abans era més elevat i, per tant, hi ha un augment en la 
confiança en la policia i la justícia pel que fa al motiu de no denunciar. I és també un fet 
que volíem posar en valor.

Passem ara al segon gran epígraf d’aquesta enquesta, que és la percepció. I la per-
cepció..., si mirem la percepció del nivell de seguretat, del 2000 al 2015, després d’un 
període d’estabilitat, la percepció del nivell de seguretat manté la tendència a l’alça que 
es va iniciar el 2011. I se situa en una de les millors –una de les millors– puntuacions de 
la sèrie històrica, a nivells de l’any 2001. Per tant, la percepció de seguretat augmenta. 
I això és mèrit de moltíssimes persones, de moltíssims col·lectius, de moltes adminis-
tracions, de tots els cossos policials, però jo ho vull posar en relleu, perquè és cert que 
aquesta percepció de seguretat ha augmentat. 

Si veiem la següent, l’opinió majoritària és que el nivell de seguretat –i si a algú se li 
pregunta, a nivell de cada un dels seus municipis– segueix igual que un any enrere i que 
seguirà igual durant el proper any. Però els que creuen que el nivell de seguretat ha mi-
llorat en el darrer any és superior que aquells que pensen que ha empitjorat. I, paral·le-
lament, els que creuen que millorarà en el proper any dobla els que creuen que empitjo-
rarà. O sigui, quan se’ls pregunta: «Vostè creu que millorarà?», aquells que diuen que sí 
són el doble d’aquells que creuen que no, que empitjorarà. I la proporció dels que opinen 
que empitjora baixa considerablement. I, per tant, podem dir i podem concloure que hi 
ha bones sensacions quant a l’evolució present i futura del nivell de seguretat.

Si passem també a la següent, de com hauria d’actuar la policia davant de diferents 
fets, dintre del que són aquestes percepcions, si l’escala 0 fos màxima permissivitat –vo-
lent dir: la policia no ha de fer res– i l’escala 10 fos la màxima intervenció –la policia 
ha d’actuar molt–, enguany les mitjanes són les següents: la situació on la població creu 
que la policia –i, en general, tots els cossos– hauria d’intervenir més, per tant, que hau-
ria de ser més activa, i que arriba a un 7,5, fa referència a la gent que fa sorolls moles-
tos a la nit. Quan l’agència diu: «On hi hauria d’haver més actuació policial?», doncs, 
davant d’aquells que fan sorolls molestos a la nit –7,5. Hem dit: 10, mínima permissivi-
tat i, per tant, màxima duresa en la intervenció, i 0 seria més permissivitat. Doncs, 7,5, 
aquells que fan soroll, seguida de la prostitució al carrer –7,2. Allà on es demana que no 
hi hagi tant rigor hi ha la situació dels immigrants sense papers –6–, o bé de la venda 
ambulant –6,3. Aquestes són les dades de..., tancades, desembre de l’any 2015. I, com-
parant-ho amb edicions anteriors, es demana més rigor amb la gent que fuma porros o 
amb les manifestacions no autoritzades. Són també dades d’aquesta enquesta tancada a 
finals de l’any 2015.

Quant a la valoració dels serveis policials –valoració dels serveis policials 2000-
2015–, continua millorant i arriba a una situació molt important de valoració la valora-
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ció de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra. Supera els 7 punts, concreta-
ment 7,3 punts. Iguala la valoració més alta que han tingut els Mossos d’Esquadra des 
que es fan aquestes enquestes. I hem de recordar que la més alta es referia a l’any 2000, 
quan es començaven a implantar. 

I, per tant, no és comparable; no és el mateix valorar amb un 7,3 un cos policial nou, 
que encara no ha actuat i que, per tant, en principi, doncs, és molt benvingut i hi han 
grans esperances i il·lusions en la seva tasca en el territori, que fer-ho quan ja està total-
ment desplegat, quan exerceix plenament les seves competències, quan fa de policia del 
país i arriba a aquest 7,3. Per tant, arriba a la que ha estat la millor valoració que tenia 
des dels inicis, i que ha anat evolucionant, va anar evolucionant a la baixa i, en canvi, 
ara ha anat pujant –ja anava pujant els darrers anys– i arriba a un 7,3. Les policies locals 
també tenen una alta valoració; concretament, també és la més alta de la sèrie, i les po-
licies locals són valorades amb un 6,9. 

Per tant, bona feina pels Mossos d’Esquadra, valorada per la ciutadania. Posem-ho 
en valor; posem en valor aquesta altíssima valoració de la policia de la Generalitat per 
part de la ciutadania del país, aquest 7,3. Jo vull felicitar els Mossos d’Esquadra i totes 
les forces policials, també les policies locals, que tenen 6,9 de valoració. Els vull feli-
citar per aquesta bona tasca. Hi ha aquí el director general de la policia, el senyor Al-
bert Batlle, que li deia: «Si pots, sigues també al Parlament el dimecres, que presentem 
aquesta enquesta que ha fet la Direcció General d’Administració de la Seguretat, perquè 
crec, director, que és una bona notícia per a la societat de Catalunya –no per al Cos de 
Mossos d’Esquadra, per a la societat de Catalunya– haver aconseguit que la seva poli-
cia, la policia de la Generalitat, tingui aquest alt nivell d’acceptació i de valoració de la 
seva tasca.» Per tant, jo ho vull posar en valor. Demano a tots els grups parlamentaris: 
no ho malmetem, això; no malmetem aquest alt nivell de valoració de la ciutadania que 
tenen dels Mossos d’Esquadra, un cos professional, de proximitat, que s’ha desplegat 
per tot el territori, que la ciutadania valora i valora amb una nota molt alta, amb aquest 
7,3, que és la mateixa nota que va tenir als inicis. 

I que, per tant, ara arriba a aquesta valoració després d’haver-se desplegat; és un 
mèrit molt important. I, ho repeteixo, insto a tothom a ajudar-nos sempre a prestigiar el 
Cos de Mossos d’Esquadra, a donar-li suport, a ajudar-lo. I li demano, president de la 
comissió, que ens ajudi també a potenciar el que ha de ser el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, amb el desplegament futur que necessita, amb les noves competències que ha d’as-
sumir, amb les noves promocions que s’han d’ofertar, perquè, realment, és una policia 
ben valorada, que fa bé la seva feina, i jo, com a conseller d’Interior, la vull posar en 
valor. I aquesta enquesta..., doncs, agraeixo que la ciutadania també hagi tingut aquesta 
tan bona i òptima percepció del cos. Ho repeteixo, un 7,3; també les policies locals –te-
nen un 6,9. Per tant, una bona percepció d’aquesta activitat policial a Catalunya.

La majoria dels entrevistats considera que els Mossos han millorat el seu servei al 
llarg dels últims anys. Els que creuen que ha empitjorat s’han reduït quasi a la meitat i 
són menys del 6 per cent. Menys d’un 6 per cent considera que ha empitjorat. I, en canvi, 
augmenten aquelles persones que creuen que el Cos de Mossos d’Esquadra ha millorat. 
I la majoria opina –i això també és molt important– que continuaran millorant en el fu-
tur. Al voltant del 29 per cent creuen que seguiran igual. I solament un 5 per cent, que és 
una tercera part amb relació a l’edició anterior, que era del 15, consideren que empitjora-
rà. Per tant, la percepció és: ho fan bé, ho faran millor, i només un 5 per cent considera 
que ho faran pitjor. I un 29 per cent considera que ho faran igual.

Per tant, tant de bo que, quan es faci la propera enquesta, aquesta predicció que fan 
els ciutadans, que pensen que millorarà, tant de bo, entre tots siguem capaços que sigui 
així i que, realment, doncs, en una futura enquesta se sobrepassi aquest 7,3, que és la va-
loració que es dóna en aquesta ocasió.

També millora –i ja seria la..., exacte, la visibilitat– la visibilitat dels Mossos; en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana, també millora, la qual cosa està d’acord amb la millo-
ra de la percepció de seguretat. O sigui, millora el que és la visibilitat i, per tant, millora 
la percepció de seguretat en el territori.

La percepció dels que consideren que la visibilitat del cos és suficient creix i supera 
ja el 57 per cent. Tot i això, hem de dir que hi ha un 38,6 per cent dels enquestats, que 
no és una xifra menor..., un 38,6 per cent considera que la visibilitat..., alguns diuen: 
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«És inexistent.» O bé diuen: «És insuficient.» Per tant, creixen aquells que diuen que és 
correcta, que és suficient, però també n’hi ha molts que consideren que hi ha poca vi-
sibilitat, que en voldrien més. I d’aquí que vull reafirmar, un cop més, la necessitat de 
fer possible el proper any..., si es pot aprovar l’oferta pública d’ocupació en un nou marc 
pressupostari, de fer possible una nova promoció del Cos de Mossos d’Esquadra, que si 
hi ha oferta pública d’ocupació, el Govern ha dit que seria de cinc-centes noves places 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra.

Ens fa falta, perquè la darrera convocatòria..., si hi ha convocatòria l’any que ve, farà 
sis anys que no n’hi hauria hagut –sis anys. I, per tant, són molts anys sense convocatò-
ries i, per tant, no podem seguir perdent places amb agents que fan falta. I, per tant, es-
perem que això, doncs, pugui ser una realitat a nivell de l’any que ve. 

Quant al servei de recepció de denúncies –seria la que ara està posada–, el servei de 
recepció de denúncies que ofereixen els Mossos obté una nota bona, un 7,7. A l’anterior 
edició, aquesta puntuació havia empitjorat notablement. I, actualment, la valoració és un 
7,7, que és la millor que hi ha hagut, fins ara, en les diverses sèries d’enquestes que s’han 
fet. I és cert també que, per part del Cos de Mossos d’Esquadra, s’han anat implementant, 
doncs, mecanismes de millora i d’atenció pel que fa a les denúncies dels ciutadans.

I, per últim –i amb això ja acabo–, el tercer bloc de l’enquesta que comentem és el de 
percepció de la seguretat viària. Hi ha una majoria, un 49,7 per cent, que pensa que la 
seguretat viària segueix igual que fa un any. El pes dels que diuen que ha millorat supera 
de molt aquells que diuen que ha empitjorat. Hi ha un 35,9 que diu que ha millorat i un 
11 per cent que diu que ha empitjorat. Però, si es compara amb l’edició anterior, el sector 
crític sobre l’evolució de la seguretat viària ha crescut, i el sector optimista ha davallat. 
La proporció de persones que creu que la seguretat viària ha millorat ha baixat. Abans 
era del 42,8 i ara és del 35,9. I ha crescut la percepció de les persones que creu que ha 
empitjorat, que ha passat d’un 9,8 a un 11 per cent.

A què és degut això? Ens pensem que pot ser per la persistència de comportaments 
de risc que es donen en l’àmbit de la seguretat viària o de la percepció, per part d’alguns 
enquestats, que hi ha una certa impunitat en l’àmbit de la seguretat viària. Això caldrà 
veure quina evolució..., perquè és una novetat d’aquest any, aquest bloc, i, per tant, cal-
drà veure quina evolució va tenint en el futur. Però, tal com s’apuntava –i passaríem a 
la següent diapositiva–, les persones entrevistades han tendit a ser més crítiques que en 
la darrera edició de l’enquesta quant a la valoració del nivell de seguretat viària. I, en-
cara que les diferències són petites, hi ha una valoració menys favorable del nivell de 
seguretat viària que en la darrera edició. Jo estic content que sigui així. I ara diran: «El 
conseller, què ens diu ara? Què diu, el conseller, que està content que la percepció del 
nivell de seguretat viària és que es va pitjor?, estigui content que hi hagi aquesta per-
cepció?» I ara els explicaré per què. Saben que aquest àmbit de la seguretat viària em 
té molt compromès des de fa molts anys, i, per tant, jo la valoro positivament, aquesta 
dada, i els explico per què.

Avui, aquest matí, he tingut ocasió de participar en una ponència en l’àmbit de la se-
guretat viària, i explicava un fet: que, mirant les taxes d’accidents, han baixat un 22 per 
cent els accidents mortals; han baixat més d’un 14 per cent –un 14,5 per cent– els morts, 
amb relació a les mateixes dades de l’any passat. I, si ho comparem del 2010 a ara, com 
que l’objectiu és que el 2020, amb relació al 2010, hagi baixat un 50 per cent la taxa de 
morts a Catalunya, ara, a data d’avui, comparant-ho amb el 2010, ja ha baixat un 40 per 
cent. I algú pot pensar: «Llavors, per què hi ha aquesta percepció que es va pitjor?» I jo 
els faré una petita dissertació d’un dels factors que crec que hi influencia.

Objectivament, des del Govern es parla molt més de seguretat viària, molt més, se’n 
parla molt. Jo intento parlar-ne molt. I quan en parlo molt, intento fer-ho a peu d’acci-
dent, si m’ho permeten. Són moltes les vegades que es produeixen accidents greus i que 
el mateix conseller se n’hi va, parla amb les famílies, parla amb els cossos d’emergència, 
conèixer per què s’ha produït, la causa, i fer-ne pedagogia, i els mitjans allà, i amb un 
missatge molt contundent explicant com pot ser, doncs, que en un cotxe, que n’hi havien 
cinc, n’hi anaven set; com pot ser que no es va amb els sistemes de retenció infantil po-
sats; com pot ser..., com pot ser que aquí hi havia distracció i estaven mirant el mòbil. 
Anar reiterant i reiterant exemples d’accidents de trànsit que malauradament s’empor-
ten la vida de moltes persones, i en portem més de cent quaranta, de persones mortes, 



DSPC C 281
14 de desembre de 2016

Sessió 13 de la CI 10

aquest any a Catalunya; malgrat que hi ha aquesta baixada espectacular, són moltes les 
persones.

Estem entre els millors països d’Europa, i estàvem entre els pitjors, però malgrat 
això no ens podem conformar. I per això és bo que no hi hagi cofoisme. Si hi hagués 
una dada que digués: «Tot va molt bé. No, escolti’m, ja està, això sembla que evoluciona 
bé», si jo ara els digués que estem molt millor que a França, molt millor que a Alema-
nya..., i és cert, però prefereixo que la percepció sigui de no abaixar la guàrdia, d’anar 
amb compte, perquè realment les situacions de risc hi són i moltes. I estic convençut que 
anar parlant reiteradament, fent campanyes punyents en l’àmbit dels mitjans, dels temes 
de seguretat viària i de l’impacte dels accidents ajuda a pensar que això és quelcom que 
tenim molt present i ajuda a pensar que, quan t’ho pregunten, diguis: «No, no. Ui, la se-
guretat viària ha empitjorat.» I dius: «No, no. No anem tan malament...» Mai podem dir 
que anem bé, però dic: «No anem tan malament com abans.» Però prefereixo que hi hagi 
aquesta base de no refiar-nos, de no haver-hi autocomplaença i de no abaixar la guàrdia. 
Estic convençut que aquesta actitud ens salva vides. N’estic convençut. I, per tant, això 
que podria ser una dada difícil, com que els fets –aquí sí que són fets objectius– ens de-
mostren que no és així..., doncs, penso que li podem donar la volta en aquest sentit.

Quant a la vigilància a les carreteres, majoritàriament es considera que és suficient 
–un 53,1 per cent. Però això també ha disminuït; eren més les persones que abans 
consideraven que aquesta vigilància era suficient. Ara és d’un 53. I, en canvi, pugen 
i creixen aquells que consideren que és inexistent –un 2,5– o bé insuficient –un 37,9. 
I també han disminuït aquells que diuen que és excessiva, que ara només són un 2 per 
cent. Jo crec que tenen raó: ens falten més mossos a les carreteres. Crec que aquesta 
percepció que tenen els ciutadans, de dir, quant a..., «considerem que és insuficient». 
D’aquí que la nova promoció del Cos de Mossos d’Esquadra –i ho sap també el di-
rector Batlle– ha d’anar molt i molt dirigida, també, a incrementar la presència dels 
mossos a les carreteres.

S’incrementaran –ja ho saben– els radars de tram de manera molt notòria. Ja ho vaig 
afirmar en aquest mateix Parlament i a la Comissió de Seguretat Viària. Passarem..., ara 
en tenim 11, i aviat en tindrem 17 més. Passaran d’11 a 28 –d’11 a 28– radars per tram. 
Aquest augment..., dir-los que, d’aquests 17 nous, 4 ja estan en proves i la resta estan, 
doncs, a punt de posar-se en proves durant les properes setmanes. Per tant, aquí també 
hi haurà un augment important d’aquest control a partir del que són els radars per trams.

I acabo ja amb la darrera de les diapositives. L’opinió majoritària dels enquestats és 
que, en l’àmbit de la seguretat viària, les administracions hem de fer més. La gent es-
pontàniament demana que s’ha de fer més i sobretot demana més intervenció davant 
aquells que condueixen parlant pel telèfon mòbil o havent begut més alcohol del per-
mès, justament dos dels aspectes de què més parlem cada vegada que compareixem en 
públic: el mòbil, la presència de l’alcohol en la conducció... Doncs, bé, quan es pregun-
ta a les persones diuen: «S’ha de fer més.» I cap a on? Doncs, cap al que és el mòbil o 
aquells que condueixen havent begut més del compte.

Concretament, entre el 2013 i el 2015 hi ha una demanda de major intervenció res-
pecte dels que parlen per telèfon mòbil. Els que demanen més intervenció han passat de 
ser el 73,1 a ser ara ja el 76,5 –que demanen més intervenció. Que quan se’ls diu... «No, 
no» –diu–, «intervinguin, controlin.» I aquells que diuen que s’ha d’intervenir més da-
vant de conductors que han begut massa alcohol, més alcohol del que estava permès, 
han passat d’un 70,7 a un 74,5.

També destaquen, entre una de les causes –i amb això acabo–, aquells que diuen que 
s’ha d’incrementar l’ús del cinturó de seguretat, i ha passat del 50,7 al 52,8. Aquestes 
són les tres causes més rellevants.

I crec que és important haver introduït aquest mòdul de seguretat viària, interessa a 
la ciutadania. I estic convençut que, en aquest àmbit i en tots, aquesta enquesta que hem 
presentat –i que dono les gràcies un cop més a tots els que hi han treballat per fer-la pos-
sible– és un bon baròmetre. Ens ajuda a veure quina percepció té el país de seguretat, 
quins fets també hi són i a vegades no es denuncien i com hem de seguir treballant entre 
tots per millorar el que és un element cabdal del benestar de les persones, que és sen-
tir-se segures. Aquest valor d’«em sento segur, visc en una societat convivencial, cívica, 
en què se’m respecta i tinc un nivell de seguretat, que puc sortir al carrer, que em sento 
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protegit» és un element cabdal, que entre tots ho hem de fer possible i, de manera molt 
directa, el Departament d’Interior. 

Res més i moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor conseller, per la seva intervenció. Tot seguit és el torn dels grups 
parlamentaris. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, per aquesta compareixença voluntària. 
També donar les gràcies al secretari general, com no pot ser d’una altra manera, i al di-
rector general d’Administració de Seguretat.

Però ja em disculparà, conseller, jo poder faré, en base als mateixos documents, una 
lectura, poder, molt diferent. És a dir, a vegades les coses quan s’expliquen escombren 
cap a un cantó o cap a un altre, però a vegades són contradictòries amb les accions i 
amb les propostes i amb tot allò que veiem dintre d’una conselleria, i en aquest cas la 
conselleria d’Interior. 

Miri, quan comencem a parlar d’indicatius, perquè vull recordar que estem parlant 
d’unes dades que emanen d’una enquesta, com bé ha dit, de 6.200 persones, els indica-
tius..., veiem una petita baixada quan parlem d’«es considera víctima d’algun fet delic-
tiu?» Ha disminuït. Però, escolti’m, passar d’un 16,2 a un 15,8, vull dir, el que ha dis-
minuït i res, gairebé, poder seria el mateix. Crec que no ens podem posar medalles per 
percentatges que baixen d’aquesta manera. El que hem de començar a pensar –que ja 
hi entraré després– és com i de quina manera valorem aquests indicatius i posem a tre-
ballar la conselleria en base a la necessitat. En això ja hi entrarem més endavant. Però 
fixi’s que, quan parlem d’enganys, fraus, estafes, segona ocupació, eh?, aquells robatoris 
sistemàtics, continuats que veiem no només a Barcelona, a tot Catalunya, aquí veiem un 
increment del percentatge: el 20,6.

Escolti’m, el que hem de posar és el sentit comú, la responsabilitat i la coherència, 
perquè..., i li faré dues prèvies. Primer, és indigna la comparativa que ha fet en dues 
vegades vostè en aquesta compareixença, comparant Catalunya, comunitat autònoma 
dintre d’un país que es diu Espanya, amb altres països a la Comunitat Europea. Sap per 
què és indigna? Només per l’àmbit territorial, l’extensió territorial en comparativa. Una 
comunitat autònoma..., vostè el que hauria d’haver fet, poder, era comparar-se amb d’al-
tres, que en té l’oportunitat; a Espanya hi ha diferents comunitats i algunes amb simili-
tuds. Vull dir, poder hauria d’haver anat a buscar el més aproximat a una realitat i no fer 
comparatives que trobem –i perdoni l’expressió– fora de lloc.

Per una altra banda, quan ens comparem també amb altres països a la Comunitat Eu-
ropea, quan parlava de la seguretat viària, eh?, en l’últim tram de la seva intervenció, tor-
nem a caure en el mateix parany, no? Jo voldria reconduir i traslladar a la conselleria i a 
vostè, com a conseller, que entenem que han de tenir rigor; rigor quan fem comparatives, 
perquè això de fer volar coloms o acompanyar el discurs que uns ens intenten vendre, 
acompanyar-lo amb aquestes comparatives, a vegades, ja li dic, no ens aporta re, no ens 
reporta re, però començarem a entrar en la matèria que dèiem.

Fixi-s’hi vostè: l’enquesta d’indicadors en base a aquests indicadors, quines mesu-
res, el que li deia abans... Voldríem saber, en base a aquestes dades, quines mesures es 
començaran a prendre des del minut u dintre de la conselleria, quina visió. Fixi-s’hi, 
quan ens parla del que..., i sabem que el preocupa, i aquest grup parlamentari li ho ha 
dit moltes vegades, eh? Posem tant en valor el Cos de Mossos d’Esquadra i tots els seus 
efectius, com també ens preocupa molt la seguretat viària, conseller. Però, com pot ser 
que ens omplim la boca de la importància de la seguretat viària i no fa ni dos mesos 
vèiem un titular on hi havia una proposta per tancar diferents comissaries de trànsit? 
Perdoni, a Girona, concretament –i aquest diputat és de Girona–, si no ho recordo ma-
lament, estaven parlant d’Olot i de Sant Feliu de Guíxols, igual que altres a les diferents 
províncies que engloben la comunitat autònoma catalana. 

Però, fixi-s’hi, quan posem en valor una cosa i quan diem que hi hem de treballar i 
ens preocupa, el que no podem és reduir, eh? I si vol un dia podem fer un monogràfic 
només amb les dues de Girona i li faré una dissertació dels àmbits que, si les eliminem, 
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queden fora de joc. I quan dic «fora de joc», fora de cobertura en seguretat viària, tam-
bé en carretera. Però, com avui no toca i les dades són les que són... Fixi-s’hi, quan jo 
li deia que faríem una lectura, poder, diferent, eh? Fixi-s’hi, quan la percepció és in-
existent, insuficient..., la insuficiència puja, conseller. La insuficiència, la percepció del 
ciutadà, puja. Una altra dada que ens agradaria..., no sé si en tindríem l’oportunitat; evi-
dentment, en cap moment vulnerar la Llei de protecció de dades, no volem saber noms, 
cognoms ni DNI, però també podríem o voldríem saber com ha sigut feta aquesta en-
questa, territorialment, entre les quatre províncies catalanes, quin ha sigut el volum de 
trucades per a cada província catalana. 

Fixi-s’hi, quan parlem de la percepció del nivell de seguretat viària, com li deia, no?, 
«ha millorat» baixa. Escolti’m, això no és guanyar ni anar a millor. Sí, l’«ha millorat» 
baixa, però després ens trobem: «ha empitjorat» puja. Per això li dic que a vegades les 
lectures, segons com les fem, escombren o no escombren cap a casa. I en aquest sentit 
entenem que alguna escombrada cap a casa sí que hem fet.

«Resulta complicat», el tercer motiu, i estic parlant de l’evolució dels motius per no 
denunciar, conseller. Un tema fonamental, important, i que aquest grup parlamentari 
sempre parla de la simplificació de la burocràcia per a l’accessibilitat del ciutadà també 
–també– quan vol i ha d’anar a denunciar. Fixi-s’hi, «resulta complicat» és el tercer fac-
tor –és el tercer factor– pel qual la gent no va...

Escolti’m, com hem millorat? Perquè si mirem aquestes enquestes alguna ve de l’any 
2000 en comparativa, l’altra ens ve de l’any 2004 en comparatives. En tot aquest temps 
en què aquestes enquestes les hem estat fent, sap què passa? Que la fluctuació a la puja 
o a la baixa no ens demostra que hem anat a millor, perquè totalment és constant. Hi ha 
moments i hi ha percepcions també, conseller, que li voldríem dir des d’aquest grup par-
lamentari, quan parlem de la inseguretat o la percepció d’inseguretat, o vostè, com deia, 
els manters, no? Escolti’m, voldrem veure la comparativa en base a l’any que ve, perquè 
sabem l’increment sistemàtic que veurem reflectit. Vull dir, això crec que..., vostè no ho 
ha dit, i cal que ho digui, poder, un grup de l’oposició, no? Entenc que també bastir a 
vegades l’argument està molt bé, i entenem que la seva responsabilitat és així, i espero..., 
però també és responsabilitat de l’oposició evidenciar que a vegades hi ha lectures dife-
rents, com li deia a l’inici i com li estic demostrant fins ara.

Nivell de denúncia dels afectats considerats delictius. Si fem la comparativa, evi-
dentment baixa envers el 2012, 13, 14, 15. Però, fixi-s’hi, continua estant per sobre si ens 
n’anem al 2011. És a dir, no podem fer comparatives gratuïtes, hem de fer comparatives 
amb rigor.

I de totes aquestes dades, conseller, jo li vull demanar dues coses. Primer: voldríem 
saber amb tot detall, en base a aquestes dades, quines són les accions –el que li he pre-
guntat abans–, però les accions globals. Perquè aquí, quan parlem del Cos de Mossos 
d’Esquadra, podríem parlar també de com el tenim sota mínims en molts altres temes, 
eh?; parlem de dotació, de vestuari, de tantes coses que estem..., o intentant millorar pel 
camí.

Com li deia abans, quan parlem de seguretat viària anem amb compte, perquè després 
vostès aboquen titulars allà on..., poder, em sembla, si no m’equivoco, eren nou, nou de 
trànsit que quedarien tancades. Jo crec que ens ho hem de fer mirar, eh?, també. Perquè si 
posem en valor la seguretat viària no podem abocar una reducció en aquest àmbit.

Quan parlem de..., miri, abans es parlava també de com posem en valor el Cos de 
Mossos d’Esquadra. Poder també hauríem d’anar amb compte amb certs aclariments, eh? 
Perquè al grup parlamentari que dóna recolzament al Govern li vull recordar: hi ha altres 
persones fora d’aquest grup parlamentari i han fet declaracions, a vegades, que podrien 
valorar-se d’inadequades, no? I parlo del senyor Santi Vidal, el senyor Jordi Turull, quan 
feien una crida, poder, als Mossos d’Esquadra a una possible desobediència.

Acabo, president. Dit tot això, miri, el temps és el que és, eh?, i no em queda temps, 
i podríem estar aquí fent un monogràfic sobre el tema. Rigor, curositat i prioritat. Prio-
ritat, quan parlem del Cos de Mossos d’Esquadra, perquè si la percepció és que ha anat 
en augment, li dic, i li ho ben asseguro, que en augment..., poder, els cotxes aparcats 
dissuasius poden ser una cosa, però els efectius reals del carrer fent el control necessari 
en són una altra i estan a la baixa.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bon dia a tothom, o bona tarda (l’orador riu), perdó.
Bé, en primer lloc, felicitar el departament per l’enquesta i pels resultats, fins i tot. Sí 

que és veritat –sí que és veritat– que si entres en el detall, doncs, podem discutir algu-
nes de les dades, podem, fins i tot, preocupar-nos, però jo avui, amb la tònica general de 
l’enquesta, la veritat és que el que vull és felicitar-los. El que vull és felicitar-lo a vostè, 
conseller, i felicitar el departament en general pels resultats de l’enquesta.

Nosaltres sempre hem dit –i sé que vostè hi coincideix– que al costat d’aquelles dades 
objectives i fredes s’han de tenir en compte les sensacions i les percepcions de segure-
tat, que són tan importants com, fins i tot, la seguretat objectiva. Vostè és perfectament 
conscient d’això, sempre ho ha remarcat. I estàvem esperant, doncs, el resultat d’aquesta 
enquesta per veure si acompanyaven les dades objectives, i efectivament és així. Per tant, 
sense ambages, felicitar-lo pel resultat de l’enquesta en general.

Aprofito també el fil d’aquesta felicitació, doncs, per oferir-li el recolzament polític 
i personal en un moment en què creiem, el Grup Socialista, que està rebent, conseller, 
atacs exagerats i injustos per fer el seu treball i perquè Mossos d’Esquadra faci ni més 
ni menys que el seu treball.

I ara només algun petit comentari molt breu respecte a algunes de les dades. Bé, una 
cosa que sí que m’ha preocupat molt és el fet que el 65 per cent dels fets no es denunci-
ïn –més o menys el 65 per cent dels fets. I jo crec que aquí el departament, doncs, hau-
ria de treballar molt les causes que dóna la ciutadania per no denunciar, no?, per estirar 
aquestes dades negres, diguem-ne, a la llum i que surtin reflectides a les denúncies que 
es fan a Mossos. Això m’ha semblat molt preocupant.

I, després, dos comentaris respecte a la seguretat viària. Ja li dic, tota la resta en 
general ho veiem molt bé. Respecte a la seguretat viària, bé, vostè feia una anàlisi 
respecte al fet que la percepció que ha millorat ha baixat, i feia una anàlisi en què 
deia que creia que és pel fet de posar damunt de la taula els problemes i els accidents 
que hi ha contínuament. Bé, jo crec que l’actitud que té el departament i l’actitud per-
sonal que té vostè, efectivament, salven vides, efectivament és una actitud positiva 
i creiem que és l’adequada també –posar damunt de la taula contínuament aquestes 
qüestions. Però no creiem que sigui la raó..., i li ho diem amb tota la sinceritat del 
món també: no creiem que sigui la raó d’aquesta percepció ciutadana. Jo crec que 
hem de buscar en altres causes aquestes raons. No sé si podria ser la situació física 
d’algunes de les infraestructures, la situació d’algunes de les carreteres, que jo crec 
que és una de les qüestions més importants i més a treballar. Però, hi insisteixo, no 
crec que sigui per aquesta actitud que diu vostè de posar damunt de la taula, d’impli-
car-se, fins i tot, en alguns accidents concrets. No crec que sigui aquesta la raó d’a-
quest resultat d’aquesta pregunta.

I, en segon lloc –ja ho ha apuntat el company de Ciutadans–, home, amb el tema de 
la seguretat viària, amb el tema de la desaparició de la presència d’unitats de trànsit al 
territori, home, doncs, remarcar que no acompanya, l’estratègia del departament, la per-
cepció ciutadana. És a dir, la percepció ciutadana segueix sent que no hi ha prou agents 
a la carretera controlant i vigilant, i sembla que l’estratègia del departament..., per una 
qüestió purament economicista –reconeguem-ho, no? No hi ha, crec, una estratègia po-
lítica al darrere, sinó que és una estratègia purament economicista de fer desaparèixer 
aquestes unitats de trànsit pel territori.

Això ens preocupa, i creiem que ho hauria de tirar enrere, el departament.
Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, president. Conseller, també agrair-li la presència a vostè, al secretari 
general, als directors generals i a tot l’equip que l’acompanya.
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Quatre aspectes li volia assenyalar després d’escoltar la seva intervenció. Primer, 
que la poguéssim tenir; poder tenir l’enquesta –nosaltres no la tenim sencera. Ens agra-
daria poder-ne... (Veus de fons.) Bé, jo no l’he rebuda, però ja ho buscaré, potser està en 
algun lloc perdut. Cap problema –cap problema–, eh? Però quatre aspectes de les dades.

Bé, en primer lloc, jo crec que hi ha un aspecte, primer, de normalitat democràtica. 
O sigui, tenim dades homologables a les societats democràtiques europees, per dir..., 
per no anar més lluny, eh? Per tant, també un factor de normalitat, que tenim uns com-
portaments i unes tendències en el debat de la seguretat global que són homologables a 
moltes societats semblants a la societat catalana.

I aspectes que ens preocupen. En primer lloc, també, és cert, els delictes no denun-
ciats, no? El fet que tinguem dues terceres parts dels delictes sense denúncia..., necessi-
tarien un nivell d’incidència concret en aquest tema. Ja hem vist, a les dades que ens do-
nàveu, per què la gent no denuncia els delictes. A vegades és perquè són delictes potser 
tan petits que no arriben a ser denunciats, però sens dubte aquest percentatge de dues 
terceres parts de delictes no denunciats és un percentatge negatiu en si mateix, que vol 
dir també que seria important veure de quina manera la policia, les policies locals i la 
policia dels Mossos d’Esquadra poden millorar aquest percentatge, perquè és impor-
tant, eh? És important que aquestes denúncies arribin, perquè voldrà dir que podrem 
tractar els delictes comesos d’una forma millor si tenim una denúncia que si no tenim 
una denúncia.

En segon lloc, la manca d’efectius, que en aquest informe també apareix. Per tant, 
crec que la manca d’efectius pot estar també al darrere d’alguns temes de delictes a la 
propietat. Això no ho puc assegurar amb rotunditat, però és possible que sí, eh?, que una 
part d’aquests delictes a la propietat que trobem, amb més efectius, podrien tenir una in-
cidència més positiva. I, sens dubte també –vostè mateix ho ha dit–, en el percentatge, 
podríem dir, en el tema seguretat viària, eh? Per tant, en això jo crec que coincidim ple-
nament, que una major presència ajudaria millor a les campanyes que estem fent i a una 
tendència que està sent positiva, eh?: la reducció mitjana de velocitat, els menys accidents 
mortals, menys accidents greus..., encara que quan sumem –vostè ho sap– accidents mor-
tals i accidents greus, que és el barem que es fa servir bàsicament a la majoria de països 
europeus, encara tenim percentatges massa importants. Però és veritat, tenim una ten-
dència positiva que amb una presència d’efectius a les nostres carreteres encara podria 
millorar. I, per tant, això, amb els radars i amb altres mesures que s’estan prenent, crec 
que és un tema important.

Evidentment, aquí entrarem a fons en el debat pressupostari, perquè jo no sé si 
després de sis anys de vaques flaques cinc-cents efectius són suficients. No és el tema 
d’avui, però sens dubte aquesta enquesta ens ajuda; ens ajuda a tenir una perspecti-
va global en un dels debats que, espero, siguin centrals del debat pressupostari, com 
a mínim, en aquest departament, sens dubte, eh? El tema dels Mossos d’Esquadra i 
altres coses, perquè no oblidem els bombers, etcètera, d’acord? Però és un tema im-
portant.

Tercer tema, interessant també per a altres debats que a vegades tenim, eh? Vostè ho 
ha dit textualment: manifestacions no autoritzades i top manta preocupen menys que al-
tres coses. No dic que no preocupi... (Veus de fons.) Correcte. No dic que no preocupi, 
però en comparació, doncs, és veritat, hi ha gent que la preocupa..., o molta gent o per-
centatges estadístics, que els preocupen altres coses més. No dic que no preocupin, ho 
torno a repetir, però a vegades alguns fenòmens es magnifiquen per voluntat política, i 
potser la gent no té aquesta voluntat política, en té una altra. Per tant, està bé també as-
senyalar això.

I, en quart lloc, pel nostre grup és important allunyar els Mossos d’Esquadra del de-
bat polític partidista. Jo sé que per vostè, també, però pel nostre grup, molt, perquè som 
un grup que, quan hem governat, aquests temes..., i ara que estem a l’oposició, hem in-
tentat –no sempre ho hem aconseguit– dir coses semblants. I això no és dolent: dir coses 
semblants quan es gestionen les polítiques de seguretat des del Govern o quan s’està a 
l’oposició i es critiquen aquestes polítiques que fa el Govern –dir coses semblants.

Per què? Perquè hem de treure els Mossos d’Esquadra de l’ull de l’huracà del de-
bat del procés. Vostè sap que la independència de Catalunya no arribarà de la mà 
dels Mossos d’Esquadra; crec que hi ha molta gent que ho sap, això. Però també que 
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els Mossos d’Esquadra no són el fre de la independència de Catalunya, perquè la in-
dependència de Catalunya i els Mossos d’Esquadra són dues coses diferents. I, evi-
dentment, els Mossos d’Esquadra viuen en aquest país i, per tant, estan sotmesos a 
les tensions polítiques i socials que el país viu, però no els fem un favor... Sí que cre-
iem que dels Mossos d’Esquadra passaran o no passaran determinades coses; crec 
que no li fem un favor. Que vostè com a conseller hi ha de col·laborar i que evident-
ment la resta també ho hem de fer.

Res més i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Primero, agradecer la presentación del informe. Yo creo que 
son informes que son bastante útiles para desarrollar políticas de seguridad en el futuro. 
Pero no es la única herramienta –no es la única herramienta. Básicamente las encuestas 
de victimización, conjuntamente con los informes de fiscalía, las denuncias realizadas 
y la opinión de los propios Mossos –de la policía en este caso, los Mossos–, es lo que en 
el conjunto de la valoración te hace desarrollar luego las políticas de seguridad.

Pero aquí supongo que estará luego lo que usted hablaba de las entradas de la en-
cuesta; hay detalles que son importantes y que no ha explicado. Por ejemplo, cuáles 
son los perfiles, el perfil de la persona más victimizada, por ejemplo. Normalmente son 
menores, o son personas más mayores. Y también el perfil de la persona..., o los perfi-
les que son más propicios a delinquir, que eso también es importante, como también el 
territorio: saber los perfiles de la víctima, del delincuente y qué territorios necesitan un 
refuerzo más para..., de seguridad.

Eso seguramente está en las entradas de la encuesta; seguramente, porque conozco 
más o menos cómo se realizan este tipo de encuestas, pero son una información impor-
tantísima para saber qué políticas hay que realizar de seguridad.

Vemos que usted, claro, dice que hay mejoras en los porcentajes. No, mire, al final, 
el índice de victimización real es el 23,5. Al final, el dato definitivo es el 23,5, y es pre-
ocupante. Es decir, quiere decir que uno de cada cuatro catalanes ha sufrido un hecho 
delictivo. Por tanto, no es el 18,9; es el 23,5. 

Y en la encuesta usted decía que en la ciudad de Barcelona se elevaba, es verdad. Yo 
más o menos intuía que estaría por el 25 por ciento, porque no había una cifra exacta, 
y seguramente en Barcelona supera este 25 por ciento. Y tampoco es casualidad que en 
Barcelona pase esto. Y no siempre se ha estado por encima del 20 por ciento, en Barce-
lona. Entre el 94 y el 2000 se rondaba entre el 14 y el 16 por ciento. Y no es casualidad 
tampoco que con este Gobierno se superen porcentajes..., de largo el 20 por ciento. No 
hablo de ustedes, hablo del Gobierno de la ciudad de Barcelona. (Veus de fons.) Perfec-
tamente. Porque, evidentemente, una alcaldesa que quiera atar de pies y manos a Mos-
sos d’Esquadra o a Guardia Urbana..., al final pasa lo que pasa en la ciudad. Y ahí hay 
un problema, pero eso es Barcelona ciudad.

Hablamos de Cataluña. Le decía: el porcentaje final es casi el 24 por ciento, y es pre-
ocupante. Tenemos 2.944.000 hechos delictivos al año, es decir, ocho mil al día; ocho 
mil al día son muchos. Esto, de los conocidos. Aquella cifra negra que usted decía que 
hay que sumar de forma relativa o especulativa. Por tanto, estamos hablando de más de 
ocho mil delitos al día en Cataluña.

Cuando usted hablaba del tema de mejorar o reforzar con más mossos d’esqua-
dra el tema del tráfico, podemos estar de acuerdo; pero ustedes han reducido las zo-
nas de seguridad vial, ustedes han hecho una reducción. No en mossos, en zonas –en 
zonas. Si se reducen las zonas, quieren más mossos en carreteras, pero vamos a te-
ner quinientos efectivos, que según el presupuesto creo que son doscientos cincuen-
ta –y usted me aclarará si son doscientos cincuenta o son quinientos–, y hacen falta 
más efectivos para seguridad ciudadana, ¿cómo se hace esto? Esa es la cuadratura 
del círculo. Entonces habrá que redefinir los puestos de trabajo o las categorías la-
borales de los Mossos, y planificar otra vez el plan de seguridad. Porque reducir las 
zonas de tráfico y decir que se queden más mossos en carretera, yo de usted me creo 
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que... El concepto, me lo creo, pero esto no cuadra con las necesidades que hay de 
seguridad ciudadana.

Dice que la percepción de seguridad en el ciudadano es mejor, es verdad. También 
es verdad que hay más presencia de policía en la calle, de todos los cuerpos, porque hay 
una amenaza terrorista muy latente en toda Europa; eso ha hecho que haya más policía 
en la calle. Y aquí lo que mejora es la percepción subjetiva, lo que es la seguridad subje-
tiva; está la objetiva y la subjetiva, y la subjetiva..., es verdad que cuando un ciudadano 
ve más uniforme en la calle, más policía en la calle, le mejora la sensación de seguridad. 
Pero una cosa es la sensación y otra cosa es lo que pasa.

Cuando se habla de que si en el futuro o en el presente la sensación de seguridad, 
o la situación de seguridad, va a mejorar, el cuadrado o el quesito mayoritario era que 
todo seguía igual. Esto alguno lo puede entender como algo positivo, o no, porque decir 
que todo se mantiene igual puede ser conformismo o resignación.

Cuando hablan del futuro de los Mossos, o de la actuación de los Mossos, el quesito 
mayoritario era que era a mejor, o que iba a mejor, o que estaban satisfechos. Pero cuan-
do se habla de la seguridad en Cataluña, el mayoritario era el «todo sigue igual», y eso 
implica un espíritu de resignación.

Por eso, cuando nos vamos a la tabla de que creen que tenía que intervenir mucho 
más la policía, vemos que hay datos muy subjetivos, que mejoran o empeoran la sensa-
ción subjetiva del ciudadano. Es decir, ¿qué quieren? Que el ciudadano se implique más 
en los temas de civismo; quiere que la policía se implique mucho más en los temas de 
civismo –ruidos, convivencia, fumar porros en la calle. Son temas de civismo, de convi-
vencia. Por lo tanto, la policía se tiene que implicar mucho más en lo que es el civismo en 
la vía pública. Eso es lo que está demandando, según esta encuesta, el ciudadano. Pero 
para que lo hagan han de tener las herramientas necesarias, el soporte necesario, por par-
te de la conselleria de Interior, y también que los ayuntamientos asuman que ha de haber 
una mayor colaboración de policía local con Mossos, y que se tienen que implicar, si se 
quiere, en esas facetas que reclama la ciudadanía.

Nos vamos a los índices de denuncia. La verdad es que es preocupante. Estamos ha-
blando de que seis, casi siete personas, de cada diez que son víctimas de un delito no 
denuncian. Se lo pongo de otra manera: 65 personas de cada 100 que son víctimas de un 
delito no denuncian. Es un índice muy alto. No es de este año, al contrario, es una serie 
histórica que se arrastra durante muchos años, y no solo a nivel de Barcelona, sino que, 
cuando se va a poblaciones grandes en Cataluña, los porcentajes son muy similares.

Por eso, desde el Grupo Popular muchas veces insistimos en que es importante in-
centivar o concienciar a la persona de que denuncie. La denuncia nos puede ayudar a 
saber perfectamente lo que le comentaba antes: el perfil de la víctima, el perfil del de-
lincuente y las zonas más victimizadas.

Y lo que preocupa es cuando se le dice: «Oiga, y usted ¿por qué no denuncia?», y 
dice: «Porque es poco importante.» Lo que hablaba antes de la resignación. Cualquier 
delito es importante –cualquier delito es importante. Cuando a uno le roban un mone-
dero o un móvil y entiende que no pasa nada, es que algo nos falla. Cualquier tipo de 
delito es preocupante.

Por tanto, resignación y falta de confianza pues en la policía o en la justicia. Y segu-
ramente es una percepción errónea, pero sí que es verdad que hay que hacer –y sabe que 
desde el Grupo Popular se lo hemos pedido de forma insistente– campañas para con-
cienciar a la gente de que, si es víctima de un delito, por pequeño que sea –que ningún 
delito es pequeño–, denuncie, porque así también ayudará a que ese delito no se vuelva 
a cometer.

Yo creo que el mejor dato que hay es la valoración que hay del ciudadano hacia los 
cuerpos policiales; nos alegramos. Un 7,3 para Mossos, y casi un 7, un 6,9, para policía 
local; yo creo que es un dato positivo. Nos alegramos de que sea así. Creemos que nor-
malmente, en todas las encuestas, no solo aquí, sino en el resto de España, la valoración 
de las policías es alta, y eso es importante. Por lo general perciben que están para ga-
rantizar su libertad, para garantizar sus derechos, y, sobre todo, cuando dicen que la po-
licía ha de intervenir en las manifestaciones no autorizadas, porque entienden que eso 
es que se están incumpliendo unos derechos y que ahí se tiene que intervenir de forma 
más contundente.
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Y seguramente cuando alguien habla de manifestaciones no autorizadas estamos 
hablando de casos extremos como Gracia, como Can Vies, por ejemplo, u otras simila-
res. Y al ciudadano, eso..., al ciudadano normal –normal– esas situaciones no le gustan. 
Porque aquellos que se creen que reclaman unos derechos lo que están haciendo es vul-
nerar los derechos del resto.

Voy acabando, señor presidente. Yo agradezco la presentación del informe. El índice 
de victimización realmente es casi un 25 por ciento, un 23,5. Nos preocupa mucho; es 
decir, que hay un problema de seguridad real en Cataluña, lo hay. En Barcelona mucho 
más, seguro, señor conseller, pero en Cataluña lo hay. Que nos pongamos manos a la 
obra, pero también sobre todo que, si hay cosas que usted quiere hacer, aparte de tener 
en cuenta otros datos a valorar, se tendrá que redefinir el catálogo de puestos de trabajo 
de Mossos o el plan de seguridad.

Y acabo ya, señor presidente. Quería acabar..., para agradecerle al conseller la defen-
sa de los Mossos d’Esquadra en el cumplimiento de su deber. Porque, como algunos lo 
ponen en duda, yo sí que creo que los Mossos han de estar para lo que tienen que estar, 
que es para cumplir la ley, y no está de más que el conseller haya defendido esa postura.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Dues prèvies, i espero que me les permeti per les al·legacions di-
rectes. 

La primera és que podríem parlar a bastament de què és un ciutadà normal; no ens 
pertoca, no és el dia, però podríem dedicar-hi temps.

La segona prèvia és que nosaltres també estem..., ja sap que no estem contentes de la 
gestió política que s’ha fet dels darrers dies. Nosaltres també estem interessades a dei-
xar els funcionaris de banda en el debat del procés independentista. I per això li dema-
nem, arran de la darrera notificació del Tribunal Constitucional de la suspensió de les 
resolucions del debat de política general, què passarà el dia que convoquem el referèn-
dum, i vostè quines ordres polítiques donarà. Garantirà que es pugui realitzar el refe-
rèndum seguint la voluntat democràtica arran del 27 de setembre?

Després d’aquesta prèvia, alguns comentaris sobre l’enquesta. És evident que hi ha 
–les dades ho mostren clarament– una vinculació directa entre delicte i pobresa; és a 
dir, el 2008 i el 2009, els pics de la crisi econòmica, puja, es dispara l’activitat delictiva. 
Nosaltres entenem que aquesta enquesta parla de furts, robatoris i de danys a propietats. 
A la diapositiva de victimització delictiva hi ha dos colors diferenciats: un que parla dels 
fets considerats delictius, i l’altre, de les destrosses considerades delictives. I jo el que 
he fet ha sigut consultar la del 2013, perquè a la llegenda del 2015 no s’hi fa cap tipus 
de referència, i a més he consultat l’informe de seguretat del mateix any de Catalunya, 
perquè no hi havia més dades. Això continua reforçant la nostra tesi; de fet, seguretat i 
desigualtat són dues dimensions molt entrellaçades. 

Si revisem també el tipus de tipus delictius que s’exposen a la distribució d’il·lícits, 
són tots de patrimoni, o la majoria, robatoris i vinculats amb el patrimoni. De fet, el 
baròmetre d’estudis d’opinió de l’any 2013, que l’enquesta d’aquest mateix any mostra, 
mostra que una de les preocupacions més altes de la població és l’atur i la precarietat. 
Per tant, no es para de reforçar aquesta tesi.

En aquest sentit, li preguntem directament: la conselleria, arran d’aquesta anàlisi que 
vincula directament la desigualtat com a motiu disparador dels delictes, té algun tipus de 
coordinació amb les polítiques de benestar? O la conselleria es limita a fer polítiques 
de seguretat enfocades merament a la prevenció del delicte de patrimoni i de seguretat?

Per nosaltres, ja sap que el model ha d’anar molt més enllà. I que la conselleria i que 
les polítiques de seguretat estiguin destinades exclusivament a salvaguardar el patrimo-
ni no és ni la nostra perspectiva ni el que creiem que s’hagi de fer.

Continuant per aquest camí hi ha el concepte d’il·lícits penals, però es deixa obert. 
Il·lícits penals són tots, tots els que tipifica el Codi penal. De fet, com que..., revisant les 
dades del powerpoint que ens han passat aquest matí, revisant les dades també de l’en-
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questa del 2013, de la mateixa del 2015 i de l’informe del 2015, els il·lícits penals que 
més es posen sobre la taula són altre cop els de patrimoni. Per tant, entenem que vos-
tès es basen només en aquests il·lícits penals. Llavors, hi ha una petita referència a les 
agressions a persones, etcètera, però tota l’estona, o les que s’expliciten, fan referència al 
patrimoni. Nosaltres preguntem: per què no es ressalten conflictes de primer ordre com 
el de la violència masclista, per exemple? I no es ressalten en el marc de les agressions 
a persones, per exemple? 

O, de fet, a l’enquesta del 2015, quan llegeixes el tipus de delictes i les persones 
que pateixen aquests delictes, hi ha un biaix de gènere altíssim. I en els delictes contra 
la persona, el perfil majoritari de les víctimes és d’una dona jove entre trenta-un i qua-
ranta anys; això és una de les dades que es mostra. La proporció de dones creix en els 
fets contra la llibertat sexual, i, a més, els delictes en les persones contra..., en l’àmbit 
del marc familiar la proporció és de sis dones per cada home. Per què no s’explicita en 
aquesta enquesta, atès l’evident biaix de gènere i atès el conflicte de primer ordre que 
tenim en aquest país, que són els feminicidis i la violència masclista?

Llavors, hi ha un altre tema. Les enquestes no han sigut mai neutrals, i la gent que 
venim dels estudis de sociologia ho sabem bastant bé. De fet, la realitat és tal com la 
mires i la realitat és tal com les preguntes que li fas. En aquest sentit ens sorprenen 
moltíssim els conceptes, quan a la diapositiva de com hauria d’actuar la policia, dia-
positiva que també es repeteix el 2013 i que té els mateixos conceptes..., i diu: «Soroll, 
prostitució, gent que fuma porros, manifestacions no autoritzades, venda ambulant i 
migrants sense papers.» Nosaltres preguntem: quin tipus de categoria són aquestes i 
quina és la justificació metodològica del fet que s’estiguin utilitzant aquestes catego-
ries?

En primer lloc, perquè entenem que són temes que poden preocupar més o menys la 
gent, però no serien temes de primer ordre en la política del país. I, en segon lloc, perquè 
podríem dir que vinculen... És a dir, si partim de la primera premissa que hem dit, que 
desigualtat i activitat delictiva estan íntimament relacionades i que a més les dades ens 
donen la raó, entenem dues coses: que vostès estan relacionant fenòmens com el de la 
migració irregular o el de la prostitució, sovint vinculats a poblacions empobrides i so-
vint vinculats a poblacions..., o vinculats directament a poblacions d’origen divers amb 
la delinqüència. Va per aquí? Esperem que no, però vull dir que aquests tipus de catego-
ries ens porten a això. I aquest tipus d’enquesta i aquest tipus d’estudi ens porta a això, i 
ens semblaria d’entrada negatiu, ens semblaria estigmatitzador. 

I l’altre fenomen que vostès posen a sobre la taula –deixo estar el tema del soroll i 
el tema del consum de cànnabis– és el de la dissidència política, de les manifestacions 
no autoritzades. Ens sembla que és bastant tendenciós utilitzar aquestes categories i, a 
més, amb les dades que tenim a sobre la taula. I demanem quina és la justificació meto-
dològica d’això, i si això és una justificació metodològica de caire polític entenem que 
les polítiques de seguretat es deriven també d’aquí. Llavors, si vostè ens diu que sí, se-
guidament impugnarem la perspectiva d’aquestes polítiques de seguretat, perquè s’està 
criminalitzant la pobresa, la dissidència i l’origen cultural i les activitats d’economia 
informal i d’economia submergida, que tenen moltes més explicacions que no les de se-
guretat. 

I ja per acabar, sobre les denúncies. Vostè explicava –i les dades ho mostren– que 
molta de la població no denuncia. Nosaltres volem posar especial èmfasi en les situa-
cions de violència masclista, perquè és un dels temes importants que..., o un dels pro-
blemes importants que hi ha arran d’aquest fenomen. Moltes de les dones que pateixen 
violència masclista no denuncien i no totes les explicacions són de por. N’hi ha moltes 
també de circuit, de metodologia, de qui et rep quan vas a denunciar i de quin tipus de 
servei tenim. 

Sabem que s’ha retallat el servei dedicat a la lluita contra la violència masclista, i en 
aquest sentit li volem preguntar, en clau d’infraestructura per a la denúncia, si s’han in-
corporat novetats o s’ha fet una aposta per a la formació en clau feminista de les perso-
nes que estan atenent aquest tipus de dispositius. 

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.
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Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. En primer lloc, volia agrair la presència del conseller i de tot 
l’equip del Departament d’Interior, especialment per les dades que ha exposat i l’expli-
cació que ha fet en l’anàlisi d’aquestes dades.

Per altra banda, també li haig de dir que té tot el suport d’aquest grup parlamenta-
ri pel que fa a la seva gestió al capdavant del Departament d’Interior, i entenem, a més 
a més, que el treball dels Mossos d’Esquadra és un treball absolutament professional i 
que d’alguna manera s’ha de desenvolupar a partir de la més estricta legalitat. En aques-
ta dinàmica i en aquest context és obvi que ni esperen instruccions polítiques de qui di-
rigeix el departament, ni tampoc el departament ha de tenir la intenció, ni la temptació, 
de dirigir políticament els Mossos d’Esquadra. 

Per tant, una vegada efectuades i definides aquestes premisses, em sembla que és 
d’alguna manera obligat que, en primer lloc, feliciti el departament en general, perquè si 
es fa una visualització global de les dades és per a una felicitació. Evidentment, també 
una felicitació al Cos de Mossos d’Esquadra i a les policies locals, que són els artífexs 
i que són les que treballen a peu de carrer per desenvolupar les polítiques públiques de 
seguretat. I, per altra banda, també fer esment que aquesta Enquesta de seguretat pú-
blica no deixa de ser, per altra banda, un element complementari a l’estadística policial 
habitual. I, per tant, permet i ofereix la possibilitat del fet que les estadístiques, que de 
vegades ofereixen criteris excessivament tècnics, es puguin correlacionar o valorar tam-
bé amb altres aspectes de caire més social i de caire més convivencial.

Per tant, les conclusions que aquest grup parlamentari obté d’aquestes dades no no-
més són numèriques, sinó que tenen, des de la nostra perspectiva, també una valoració 
clarament de qualitat. Tant des d’una perspectiva, hi insisteixo, de caire social com des 
d’una perspectiva convivencial. 

Hi ha una qüestió que s’ha de considerar i que s’ha de prendre en la seva justa me-
sura, i és que aquestes enquestes han anat òbviament, com a element metodològic, evo-
lucionant. Es va començar als anys 84 a la ciutat de Barcelona tirant endavant aquests 
estudis, i des de l’any 99, que la Generalitat de Catalunya ha endegat aquestes enquestes. 
I, evidentment, aquestes enquestes, des d’un punt de vista metodològic, han evolucionat 
en la mesura que també els delictes han evolucionat, la societat s’ha anat transformant. 
I en aquest cas, i especialment per a aquesta edició de l’any 2015, evidentment analitza o 
fa la diagnosi a partir dels fets delictius que des d’una perspectiva social tenen més trans-
cendència. No només per al departament, sinó que tenen més transcendència des d’un 
punt de vista social i en el que és estrictament la percepció social de la seguretat.

Perquè ja s’ha dit, segurament, i aquesta és una qüestió, que des d’un punt de vista 
doctrinal també s’hi ha donat molta importància i molta transcendència: que, més enllà 
del que és la seguretat estricta, el que és molt important per a la ciutadania és la per-
cepció de seguretat que els cossos policials donen a totes aquelles persones que viuen i 
conviuen en una ciutat o en un municipi. És important destacar, per altra banda també... 
S’ha fet un retret respecte a la territorialització de l’enquesta. És cert que l’enquesta és 
una mostra que s’ha fet a partir de sis mil i escaig trucades, però el cert és que s’ha in-
tentat distribuir de forma territorial en totes les regions policials en què està distribuït 
des d’un punt de vista competencial el Departament d’Interior. I, per tant, des d’aquesta 
perspectiva entenem que el criteri de territorialització ja s’ha mantingut i es té en comp-
te en l’anàlisi d’aquestes dades.

Un aspecte important que volíem destacar, i que ens agradaria, a més a més, que hi 
pogués abundar en la seva resposta, és pel que fa a la correlació entre pròpiament el cri-
teri de la victimització en el que és el record pròpiament immediat i espontani de fets 
delictius i, per altra banda, també la sensació de seguretat. És a dir, no es pot analitzar 
de forma exclusiva i de forma única el que és pròpiament el record espontani de victi-
mització si no es fa de forma correlacionada precisament amb la sensació de seguretat 
que la societat, o en aquest cas la ciutadania, percep. I, per tant, en aquesta correlació 
sí que és interessant extreure’n conclusions que no són immediates, sinó que tenen, des 
de la nostra perspectiva, un component clarament de percepció de caire social i de caire 
convivencial, que és bàsicament el que ens interessa.

Aquest grup entén la seguretat no entesa estrictament com el mecanisme per fer 
front als delictes, sinó que la seguretat va molt directament vinculada a la perspectiva 
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social, a la perspectiva de la prevenció. I, per tant, és bo també que es considerin aques-
tes qüestions que tenen a veure bàsicament amb la prevenció, perquè en la prevenció 
segurament es condiciona moltíssim l’opinió que té la ciutadania sobre les percepcions 
de la seguretat.

S’ha fet esment, d’una forma molt concreta i especial, de les qüestions que tenen a 
veure amb la seguretat viària. Des de la nostra perspectiva, en la seguretat viària tam-
bé hi intervenen elements interdepartamentals. Això significa que no es pot atendre de 
forma estricta un departament quan es generin polítiques públiques respecte a aquesta 
qüestió, sinó que hi intervenen diferents departaments i diferents àmbits. Perquè, evi-
dentment, en qüestions de seguretat viària no és qüestió només estrictament de les con-
ductes personals, que han quedat definides a partir d’uns criteris de les que són més ha-
bituals en les causes d’accidentalitat, sinó que s’ha de tenir en compte un altre element 
que no depèn tant del Departament d’Interior, sinó que depèn d’un altre departament, 
com és l’estat, per exemple, de les carreteres. 

És obvi que la gent tingui la sensació que no s’està fent el suficient, perquè evident-
ment els accidents són certament, la majoria dels casos, molt punyents, afecten molt la 
sensibilitat de les persones i, a més a més, es reiteren en alguns punts negres de les car-
reteres que el departament, en aquest cas de Territori, o el Govern en general, sí que ha 
de prioritzar precisament des d’un punt de vista pressupostari. S’ha fet referència abans 
que en la mateixa mesura que es necessiten nous efectius també es necessitarien certes 
millores en determinades carreteres. 

El que des de Junts pel Sí demanem és que..., segurament aquestes mesures de cai-
re pressupostari no es poden negociar ni es poden articular a partir de les esmenes a 
la totalitat del pressupost. I, per tant, convido els grups parlamentaris perquè aixequin 
l’esmena a la totalitat i que puguem parlar precisament de si necessitem més mossos 
d’esquadra dels que segurament aprovant els pressupostos per a l’any 2017 es podran 
portar a terme. Per tant, és bo i és interessant que des d’un punt de vista parlamentari 
siguem capaços de treballar des d’un punt de vista pressupostari totes aquestes exigèn-
cies que els grups parlamentaris han posat sobre la taula. 

Segurament estem d’acord que necessitem més mossos d’esquadra. Òbviament, dels 
Mossos d’Esquadra només es poden fer les convocatòries si hi ha pressupostos. I això 
no és una qüestió política, sinó que és bo que els grups parlamentaris assumeixin que tal 
vegada no és el millor sistema per tenir o per exigir al Govern més coses, que no sigui 
una esmena a la totalitat. Parlem de pressupostos quan sigui el moment. Passarà per la 
Comissió d’Interior el pressupost del departament i, per tant, serà el moment d’analitzar 
a fons quines són les necessitats del departament a nivell de personal.

Una altra qüestió que voldria també que es valorés i que es tingués en compte és que 
en aquesta enquesta el que es valora sobretot també és la qualitat del servei que fan els 
Mossos d’Esquadra i aquesta sensació que els Mossos d’Esquadra estan desenvolupant 
la seva tasca de forma correcta i, a més a més, de forma assumida socialment que ho 
estan fent de forma correcta. És obvi que la valoració ha anat millorant i que si hi ha 
una perspectiva dels darrers anys pràcticament estem en les mateixes estadístiques i el 
mateix nivell de pràcticament els anys 2000. Per tant, hem sofert un procés negatiu en-
tre el 2000 i el 2007 aproximadament molt lleuger. I estem en una dinàmica de millora 
d’aquesta valoració. I aquesta és una tasca que no han de fer només ells, sinó que fins i 
tot des d’una perspectiva política i el que són els electes han de donar suport en aquest 
treball, millorant les seves condicions laborals òbviament, però també millorant la seva 
capacitat sobretot pel que fa també a una perspectiva material, tal com s’ha comentat en 
algun moment per part d’algun grup parlamentari. 

En darrer terme, reiterar-li el nostre suport a la tasca desenvolupada en la seu del de-
partament i esperar que l’enquesta serveixi evidentment també no només per fer la diag-
nosi, sinó que sigui una directriu bàsica per portar a terme noves polítiques de seguretat, 
noves polítiques públiques de seguretat, que siguin, a més a més, avaluables, que aquest 
és un altre dels principis que nosaltres entenem que s’han d’articular de les polítiques pú-
bliques, que no només es faci la diagnosi, sinó que es prenguin unes determinades deci-
sions i que, a més a més, aquestes decisions siguin perfectament avaluables, com ho po-
den ser, evidentment, en aquesta Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per respondre als grups parlamentaris, i per un temps 
màxim de trenta minuts, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies, president. Intentaré contestar les diverses qüestions que m’han plan-
tejat els diversos portaveus, agraint, prèviament, el bon to de totes les intervencions 
d’aquesta tarda, malgrat que en alguns punts, doncs, pugui no haver-hi coincidència.

Perquè el senyor Castel..., i començar per vostè, com a portaveu del Grup de Ciu-
tadans. Un lleuger repunt de la victimització ho diu l’enquesta, i, per tant, no ho estem 
amagant. Sabem –i això ja és una apreciació prèvia que els vull fer– que estem parlant 
d’una enquesta important, però d’una enquesta; no són dades del que serien el conjunt 
de fets delictius del país. Ens serveix per copsar estat d’opinió, estat de valoració, man-
cances i estat de valoració dels efectius policials. Però no perdem de vista, també, que 
estem parlant d’una enquesta, d’una enquesta important, però al final d’una enquesta.

Vostè... Primer punt de discrepància: no em pot dir que sóc indigne per comparar-nos 
amb Holanda, amb Bèlgica. I tant si ens hi volem comparar! Catalunya ens volem com-
parar amb els millors estats en matèria de seguretat: amb Bèlgica, amb Holanda; amb 
estats, per altra banda, que tenen un àmbit poblacional o geogràfic pràcticament compa-
rable. Vostè creu, senyor Castel, que Catalunya, amb policia pròpia, amb la realitat que 
tenim..., m’he d’anar a comparar a efectes de seguretat, amb tots els respectes –amb tots 
els respectes–, amb d’altres comunitats que ni tenen policia pròpia ni tenen la realitat po-
licial que hi ha a Catalunya? Jo prefereixo saber...

I com que em diu: «Però compari’s amb Espanya»..., m’ho ha demanat. I diu: «Com-
pari-s’hi, també, en seguretat viària.» Perquè, és cert, a mi... Ja saben que tinc un interès 
especial en la seguretat viària, però li diré més. En seguretat viària..., ara li compararé 
amb Espanya, eh?, però en seguretat viària, quan vam fer, a nivell de l’Estat, perquè lla-
vors jo era diputat al Congrés i presidia la Comissió de Seguretat Viària..., ens vam em-
mirallar en França. Per què? Perquè a nivell del conjunt de l’Estat –vostè vol que parli del 
conjunt de l’Estat, doncs, miri, li’n parlo– ens emmirallàvem en França perquè a França 
van fer tres grans coses: la llei del permís per punts; van fer una reforma del Codi penal, 
i van fer una reforma dels procediments de sanció administrativa. I els va anar molt bé. 
I aquí vam impulsar el mateix, i al final Catalunya en aquests moments –Catalunya– està 
més bé que Alemanya, que França, en la qual ens emmirallàvem, que Àustria...

Per tant, diu: «Per què es compara?» Perquè..., miri, ara em compararé amb Espa-
nya, com que ho vol. Doncs, miri, li puc donar dades d’aquest mes. Si comparem la taxa 
de mortalitat d’aquest darrer any tancada l’11 de desembre –per tant, me la sé–, doncs, 
en aquest moment a Catalunya tenim un 14,5 per cent menys de morts –a Catalunya– 
que l’any passat. A Espanya –vostè vol que ens comparem–, en el conjunt d’Espanya, la 
taxa en aquest moment és d’un creixement del 3 per cent. Catalunya en aquest any ha 
baixat un 14,5; Espanya en el seu conjunt ha pujat un 3. Però, clar, per comparar, hau-
ríem de dir: «I si comparéssim, doncs, les dades d’Espanya sense Catalunya?» Perquè 
Catalunya ha ajudat a compensar aquesta pujada. Doncs, seria del 5,5 per cent de pujada 
a nivell d’Espanya sense Catalunya, i Catalunya una baixada del 14,5.

Li ho dic perquè demanava una comparació. Aquesta me la sé. Ara què voldria? Que 
comparés cada un dels territoris per veure com està Galícia, com està Aragó? Escolti’m, 
si no tenen Servei Català de Trànsit!, si tot és territori DGT! Per tant, permeti’m que faci 
les comparacions que crec que són les més lògiques. I puc admetre, senyor Castel, que 
no li agradin, però no em digui que són indignes, perquè indigne jo crec que amb això 
no és...

Quant al rigor, jo no he amagat cap dada, i a més a més demà es publicaran per pri-
mera vegada a la història –i és un exercici de transparència– totes les dades de l’enquesta 
i es penjaran a la web. Per tant, tothom podrà..., i a més seran reutilitzables, podrà tothom 
fer totes les combinacions que es vulguin. Però realment vostè ha fet una anàlisi molt 
negativa de les dades, i jo l’he feta més positiva, és veritat –és veritat–, però és que em 
sento content de l’evolució global que marca aquesta enquesta. Que hauria pogut ser pit-
jor; evidentment, sempre pot ser pitjor o sempre pot ser millor, però globalment... Vostè a 
vegades diu: «És que hi ha una percepció insuficient.» És cert, si ho he dit jo, si ens falten 
efectius policials. Evidentment que hi han percepcions insuficients, però que globalment 
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al final hi hagi la valoració que hi ha del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies lo-
cals, doncs, crec que és bo, sabent, ho repeteixo, que no deixa de ser una enquesta.

Resulta complicat que vostè avui em digui: «Ara ja està, l’enquesta ja està. Vostè 
digui’m què farà a partir d’ara.» Home, vaig venir no fa gaires setmanes a presentar el 
pla de seguretat, i vindré en properes setmanes a presentar, perquè vostè me’l votarà, el 
pressupost del Departament d’Interior. Perquè si no em vota el pressupost res podré fer. 
Vostè m’està dient: «I ara què farà?» Doncs, faré, jo, si vostè vota el pressupost, el que 
ens permetrà fer el pressupost. I li ho explico perquè és un pressupost que incrementa 
les dotacions al Departament d’Interior. Per tant, està clar que no podrem fer res sense 
pressupostos. Per tant, jo també, en base a això, li ho volia dir.

I quant a alguna percepció, pot ser que tingui raó. L’enquesta es va fer..., es va tancar 
al desembre del 2015. I, per tant, pot ser que, en algun tema com els manters, la realitat 
del que s’opina el 2015 pugui ser diferent que la que es faci ara i, per tant, veurem també 
en la propera..., per això també li dono la raó. Com també li dono la raó en el fet que no 
es poden fer comparatives gratuïtes, però crec que vostè n’ha fet alguna també, eh? Per 
tant, jo no les he intentat fer gratuïtes, jo he intentat traslladar allò que veia de l’enquesta, 
i tot és allò de veure el got més ple o més buit. Jo sóc optimista de mena, m’agrada veu-
re el got sempre més ple i mirar-m’ho des d’aquesta perspectiva positiva. No pensi que... 
Vull dir, que estem a la seva disposició des del departament per parlar de totes les me-
sures. També d’això que el preocupa tant, i tinc el director Batlle aquí, que n’és un testi-
moni directe.

Tot aquest rebombori que si es tanquen serveis de trànsit... Jo li diré la veritat que 
conec jo com a conseller, que alguna autoritat dec tenir al respecte: qui decideix una re-
estructuració dels efectius, que no vol dir una disminució, és la Comissaria de Mobili-
tat, no és el conseller. A mi se m’explica que es fa una reestructuració per prestar millor 
el servei, però sense baixar efectius. Però, com que evidentment estem disposats a venir 
al Parlament de Catalunya –ja sé que hi ha una compareixença demanada del director–, 
ja es donaran totes les explicacions. Però no obeeix a una voluntat, perquè el primer que 
s’hi negaria és el conseller d’Interior, a una voluntat de rebaixar els efectius de trànsit o 
de fer pitjors les polítiques de seguretat viària, perquè jo no ho acceptaria. I el primer 
sorprès, com... És una decisió operativa policial.

Deixem, doncs, que s’expliqui. Hi ha aquí el director Batlle. Sé que el director Bat-
lle i el comissari de Mobilitat han anat a cada una de les zones que poden ser objecte 
d’aquesta reestructuració a explicar-ho directament. I, per tant, crec que hi pot haver 
una part mediàtica d’això, que a vegades crida l’atenció, però jo preferiré que ho expli-
quin aquells que han pres la decisió i que puguin justificar en quins paràmetres la pre-
nen i per quina raó.

Al senyor Castillo, jo, en primer lloc, li agraeixo i molt..., l’hi agraeixo, senyor Cas-
tillo, perquè fa falta; li agraeixo el suport que dóna al Departament d’Interior. I l’hi 
agraeixo de manera sincera; crec que vostè també ha fet un suport polític davant d’al-
guns atacs que s’han rebut darrerament, atacs injustos, perquè en ocasions són atacs que 
atribueixen al conseller coses que ha fet que no pot fer. I, per tant, seria més per coses 
que, en tot cas, no ha fet, perquè no ha donat ordres en cap sentit. I, per tant, se’ns està 
dient: «És que el conseller ha fet fer...» No, no ho ha fet fer, no és l’estil d’aquest conse-
ller fer-ho, no ho ha fet, i si ho hagués fet no ho podria fer.

Aquí hi han representants, fins i tot sindicals, del Cos de Mossos d’Esquadra que 
serien els primers que, segons què fes el conseller a l’hora de definir quines són les tas-
ques que poden fer o no fer el Cos de Mossos d’Esquadra, ho denunciarien públicament, 
i saben que el conseller això no ho fa. Perquè no és una conselleria que hagi de fer, en 
aquest cas, una interferència política en funcions judicials que tenen encomanades el 
Cos de Mossos d’Esquadra, i que a vegades et poden agradar o no, que a vegades hi pots 
coincidir o no, però el que no es pot és dir que estem fent unes instruccions i que actuen 
els Mossos per unes instruccions rebudes, en aquest cas, del conseller o del director de 
la policia que no és així. I, per tant, li agraeixo aquest suport i aquest recolzament.

A mi em preocupa, i molt, aquest 65 per cent dels fets que no es denuncien –molt. 
No fem altra cosa que demanar que es denunciï. Cada vegada que m’expliquen... No sé 
si s’hi han trobat vostès, que són portaveus d’Interior. Et truquen persones: «Oh, és que 
el que m’ha passat! M’ha passat...» Dius: «Ja ho has denunciat? –No. –Home, doncs, per 
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favor, el primer que has de fer: vés a denunciar-ho.» Et demanen, doncs, que els Mossos 
acudeixin, que els Mossos... I és que: «Has denunciat?» És una premissa bàsica: denun-
ciar. Això ho arrosseguem des de fa molts i molts anys, i, per tant, sabem que els fets 
més colpidors sempre es denuncien, o quasi sempre, però a vegades hi han fets que la 
gent considera menys importants.

El que sí que m’agrada de l’enquesta, amb el valor que té com a enquesta, és que 
cada vegada són menys la gent que no denuncia pel fet que no confiï en la policia. 
Abans hi havia més gent que deia: «No denuncio perquè no confio ni en la policia ni en 
la justícia.» Ara aquest percentatge baixa; per tant, hi ha més gent que hi confia, però, 
malgrat això, considera que per l’entitat de l’il·lícit que ha sofert no val la pena. I estic 
amb el senyor Villagrasa: val la pena, s’ha de fer i entre tots ho hem de fer.

En el tema de seguretat viària li dono la raó, també, senyor Castillo. Evidentment, 
no és perquè el conseller en parli molt, però pensi que la repercussió mediàtica –jo que 
la veig després en els àmbits televisius, premsa escrita, radiofònics– que té parlar de les 
distraccions, de..., fa que molta més gent ho vegi com un problema que si no se’n parlés. 
Per tant, alguna cosa també segur que hi té a veure. I, per tant, tot el que sigui tenir-ho 
en compte...

També d’acord amb el fet que la situació de les carreteres hi pot tenir molt a veure, 
i a vegades també és un tema de percepció. I quant a la desaparició, que vostè diu que 
no és tal desaparició..., però d’aquesta reestructuració quant al tema de trànsit, doncs, ja 
tindrem també ocasió de parlar-ne.

Al senyor Nuet també li agraeixo la intervenció. El fet de dir que són dades homo-
logables a Europa també li ho agraeixo. Vostè no té aquesta sensació tan irritant pel fet 
que ens comparem amb Europa. Jo crec que és el que toca fer en una realitat policial 
com la de Catalunya, també. I, evidentment, també comparar-nos amb el conjunt de 
l’Estat. Però comparar-nos amb Europa ens dóna bons paràmetres de referència de cap 
a on volem anar.

De quina manera es pot millorar, també, tot aquest percentatge de manca de de-
núncies? Crec que aquí ho està fent el Cos de Mossos d’Esquadra, està incitant perquè 
es denunciï a través, també, de fulletons específics, en què es diu com s’ha de fer. La 
gent percep que ara és millor el procediment de denúncia, s’han anat millorant totes 
les facilitats. Però evidentment és un tema global de percepció del que s’ha de fer com 
a ciutadà quan reps una situació que no t’agrada. I, per tant, des d’aquest punt de vista 
també li dono la raó que és un tema preocupant i que ens hi posem. Però no es canvi-
en d’avui per demà, els hàbits. La gent, si és una cosa de poca entitat, com que sempre 
costa un temps... Diuen: «Ara aniré allà, tal...» I això ho hem de combatre, eh? S’hi ha 
d’anar, perquè és la millor radiografia que tenim, saber exactament el que passa.

Deia si són suficients cinc-cents efectius. No, no ho són, però tots els experts als 
quals he consultat em comenten que els processos selectius que són importants –cinc-
cents efectius és important–..., que més enllà no permet fer un bon procés selectiu, que 
és millor fer-ne molts, però no anar amb macroxifres en cada procés. És opinable, eh?, 
però la veritat és que l’objectiu és fer una selecció de qualitat, de màxima qualitat. La 
funció policial és una funció de qualitat. Estic convençut que moltíssimes persones es 
veuran cridades a participar-hi, i això és bo, i que puguem seleccionar els cinc-cents 
que compleixin millor el que ha de ser aquesta funció policial, que és de responsabilitat 
i de respecte a la dignitat i als drets de les persones sempre. És molt important que el 
cos policial tingui aquest factor.

Sap que a partir d’ara es canviaran, si s’aprova la llei d’acompanyament, els requisits 
d’accés. I, tal com han fet també altres cossos policials a nivell d’estat, s’exigirà la titu-
lació de batxiller o d’FP2, que fins ara no era així. Per tant, tot va encarrilat a millorar 
al màxim la formació d’aquells que accediran a una professió tan digna, tan important 
i tan de servei públic com és ser d’un cos policial com els Mossos d’Esquadra. Per tant, 
anem cap a aquesta tendència.

Però evidentment entrarem en el debat pressupostari, perquè vostè també ens ajuda-
rà, no?, senyor Nuet. Perquè, clar, tots volen entrar en el debat pressupostari i tots fan 
esmena a la totalitat. Per tant, jo espero també que...

Quant al que preocupa més o menys, és cert que preocupa menys –preocupa menys–, 
segons les dades, doncs, el que és el fenomen de la venda ambulant –és cert. Però, en 
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canvi, en el de les manifestacions no autoritzades demanen més presència policial. I això 
és degut, potser, als aldarulls o a la incidència que una manifestació no autoritzada, en 
determinats moments, pot tenir sobre l’àmbit –el carrer, la plaça, etcètera– on es pro-
dueix, si és que no estava autoritzada.

Que, com que sap que s’autoritzen, com a regla general –aquí hi ha el director gene-
ral d’Administració de Seguretat–, les no autoritzades normalment són no comunicades 
prèviament. Per tant, no estan autoritzades perquè prèviament no s’havien comunicat, 
perquè normalment, si una manifestació es comunica (veus de fons), el cent per cent 
–m’ho diu ara el director– s’autoritzen. Per tant, estem parlant d’aquelles manifestacions 
que no estaven previstes, que no s’havien comunicat i que de sobte poden, doncs, irrom-
pre al mig d’un carrer, al mig d’un barri i, per tant, crear realment una sensació d’inse-
guretat per part de les persones.

Li agraeixo, senyor Nuet..., ens coneixem de fa molts anys, hem compartit també tra-
jectòries parlamentàries prèvies, i li agraeixo una afirmació que ha fet, que jo havia fet 
ja anteriorment i que també em faig meva: «Allunyem el Cos de Mossos d’Esquadra del 
debat polític.» És un cos professional, és un cos policial, es deu a unes lleis d’obligat com-
pliment, que és la Llei de la policia de la Generalitat, la Llei dels Mossos d’Esquadra. 
I, per tant, deixem que facin la seva feina en el marc legal que els regula, i evitem la inter-
ferència de què faran, què deixaran de fer, què els diran. Perquè és fer mal a la seva tasca, 
és distreure’ls de la tasca que han de fer al servei del país i de la seva seguretat.

I, per tant, vostè em demana això, i jo ho demano expressament: no posem sempre 
el Cos de Mossos d’Esquadra al mig del debat polític. És un prec que vostè feia, i jo el 
comparteixo, eh? I, per tant, li agraeixo que el digui així. I, per altra banda, també li 
agraeixo la bona col·laboració que sempre té en tot l’àmbit de la seguretat de Catalunya.

També agraeixo al senyor Villagrasa la seva intervenció. Hi ha un element que no 
comparteixo –és un tema de percepcions. Ni al CEO ni a aquesta enquesta que avui pre-
sentem, Catalunya no és un país insegur; no ho és. Hi ha un bon nivell de seguretat i hi 
ha una bona percepció de seguretat. Els fets delinqüencials fa cinc anys que han baixat 
9 punts; baixen. I no paro d’anar a molts municipis i faig juntes locals de seguretat amb 
alcaldes de tots els colors polítics, amb les policies locals dels llocs –aquí hi han, doncs, 
directors territorials que m’han acompanyat moltes vegades–, i la sensació global, quan 
parles amb les policies locals, amb els Mossos d’Esquadra, amb les autoritats –hi han al-
caldes aquí que ens acompanyen–..., no hi ha una percepció que estiguem en un país in-
segur. D’acord que hi han fets delinqüencials, però és cert que van a la baixa, o sigui, que 
estan baixant. I, per tant, tot també és d’acord amb la perspectiva que es vulgui donar.

Però jo, des d’aquest punt de vista, tinc la sensació que quan la gent ve a Catalunya, i 
ens visita massivament, sap que ve a una societat convivencial, cívica i bàsicament segu-
ra; que quan la gent, en una capital com Barcelona, surt al carrer no té la sensació que hi 
ha en altres indrets del món, que sí que hi és i que quan viatgem ens n’adonem, que quan 
surts no t’acabes de sentir del tot amb el nivell de seguretat que tenim aquí.

Per tant, això, que és un valor que tenim, no ho posem en dubte més enllà de, evi-
dentment, tot el que tenim. I no és cert que augmenti la sensació de seguretat únicament 
perquè destinem més efectius pel tema de l’alarma gihadista, que és cert. I això ha fet, 
per exemple, presència molt important amb arma llarga de mossos en andanes de metro. 
I això s’ha donat. I d’amenaces n’hem tingut, i les hem sabut administrar amb discreció, 
amb serenitat i amb efectius.

Per tant, que ningú pensi que el Cos de Mossos d’Esquadra no està treballant acti-
vament davant d’aquesta amenaça gihadista. Ho estem fent i s’estan evitant situacions. 
Però comprendran també que no és tasca del conseller d’Interior ni generar alarmes 
gratuïtes ni penjar-nos medalles per explicar aspectes que potser si s’expliquen després 
la ciutadania sortiria espantada de coses que es poden evitar si es detecten a temps, i 
que realment s’està fent una tasca en la línia correcta.

Jo el que voldria és que els Mossos d’Esquadra tinguessin una major presència en 
l’àmbit internacional, perquè és una policia integral que mereix estar en l’àmbit euro-
peu quan es discuteixen temes de seguretat i informacions de seguretat que, al final, a 
Catalunya ens afecten directament. I no hem d’oblidar que som frontera amb França i 
que molts dels gihadistes que retornen, en la seva majoria, retornen a França. I nosaltres 
els tenim..., en aquest cas, la realitat de la frontera francesa. Desplaçar-se cap a les co-
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marques de Girona, senyor Castel, és un moment. I, per tant, com més ràpida flueixi la 
informació i més ràpid puguem compartir totes les bases de dades, millor, perquè va a 
favor de la seguretat de les persones.

Quant a civisme a la via pública, jo també hi estic d’acord, la gent vol civisme; més 
del que ens pensem. Quan dius: «És que ens cal un clima de civisme i de convivència»... 
Això és el que desitgen les persones.

I és cert, també ho deia, allò de l’alt nivell en què no es denuncia és cert. Fa molts 
anys que les xifres... Passa també en altres indrets, en què el nivell de denúncia és baix. 
I és un tema d’incidir-hi. Però vostè abans també deia si això és resignació. Sí que, a 
vegades, pot ser resignació, quan has sofert un fet delictiu, però penses: «Doncs, mira, 
m’han robat tal...», ja ho deixes passar; una certa resignació hi pot ser. Però la falta de 
confiança, no; perquè cada vegada aquest índex, doncs, ha baixat, o sigui, cada vega-
da hi ha més confiança en la policia. I, per tant, encara que pot ser alt el nivell de dir: 
«No em val la pena»..., però cada vegada són menys els que diuen que no val la pena.

Farem aquestes campanyes de col·laboració. És cert, i li agraeixo aquesta bona va-
loració de les tasques policials. A les manifestacions no autoritzades crec que també ja 
m’hi he referit. I ho repeteixo altra vegada: al CEO, quan tu preguntes a la gent quins 
són els principals problemes que tenen, per sort –però això és un mèrit de tots, no pas 
del Departament d’Interior–, la seguretat no figura entre les primeres prioritats que an-
goixin les persones, i això és un valor, que sigui així.

També agraeixo la intervenció de la diputada Mireia Vehí. I de la mateixa mane-
ra que jo li ho deia abans, responent al senyor Nuet, els demano que no posin tant el 
focus en els Mossos d’Esquadra –què faran, què deixaran de fer, què els manarà el 
conseller, què els deixarà de manar. Jo no tinc cap dubte –cap– que el Cos de Mossos 
d’Esquadra, tal com defineix la llei que el regula, estarà sempre al costat del poble de 
Catalunya, al costat de les seves institucions democràtiques i al costat de la legalitat 
vigent a Catalunya. D’això no me’n cap cap dubte, que serà el que farà sempre el Cos 
de Mossos d’Esquadra. I, per tant, actuaran d’acord amb la llei vigent a Catalunya i 
actuaran per fer-la complir també. I, per tant, estic convençut que aquest paper... Re-
cordo que el preàmbul de la llei que regula la policia diu que està al servei del poble 
de Catalunya, del qual neix, eh?, una policia que neix del poble de Catalunya i que 
està al costat de les seves institucions.

Veig..., i m’ho permetrà, perquè acaba d’entrar una persona que estimo molt des de 
fa molts anys, que m’hi uneix una molt bona amistat i que té una trajectòria política que 
jo considero admirable, que és l’exconsellera Rigau. I aprofitant que ara acaba d’entrar, 
no s’enfadarà –perquè sé que no s’enfadarà– si repeteixo una cosa que em va dir telefò-
nicament.

Un dia que es discutia: «Per què els Mossos d’Esquadra han de fer aquesta detenció 
o han de fer aquella altra?» –que els la manen els jutges, que no poden fer altra cosa, 
que són policia judicial–, la consellera diu: «Per què no ho fan altres?» Perquè alguns 
voldrien, doncs, que tornessin, a determinades comarques, en què ja hi va haver el re-
plegament..., que tornés, doncs, la Guàrdia Civil allà a fer les detencions. I va dir la con-
sellera Rigau..., que, per cert, va anar a declarar en un procés que jo considero que és 
totalment injust, i li dono el meu suport –jo ho considero així també, des d’un punt de 
vista jurídic–; però ella hi va anar a declarar perquè se la va citar; però va dir: «Si algun 
cop m’han de venir a detenir...» –no va provocar que l’anessin a detenir en cap cas, però, 
ho diu– «Si m’han de venir a detenir, per favor, conseller, que siguin els Mossos d’Es-
quadra, que és la policia de la Generalitat.»

I això que em va dir la consellera, l’exconsellera Rigau, crec que és un bon missat-
ge a tenir en compte, no?: els Mossos d’Esquadra com a policia arrelada al país, com a 
policia de proximitat, però com a policia que complirà la llei vigent a Catalunya i que la 
farà complir. Jo crec que això és important tenir-ho en compte; malament si el conseller 
d’Interior digués quelcom diferent –malament.

I, per tant, no comencem altra vegada: «Què farà ara? Què farà amb el referèn-
dum?» Miri, en aquest moment hi ha una resolució aprovada també per aquest Parla-
ment de Catalunya que ens insta a fer possible trobar un marc d’acord per realitzar un 
referèndum. I és una resolució que va obtenir 73 vots, que no està impugnada i que ens 
insta a trobar punts de trobada i de consens. Per tant, no especulem que què faran o 
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què deixaran de fer el Cos de Mossos d’Esquadra, perquè és tornar-los a posar al mig 
del focus.

Li agraeixo també, senyora Vehí, tota l’explicació, perquè l’he trobada molt interes-
sant i suggestiva i treballada. Tot..., és cert, alguna correlació que algú podria fer d’«àm-
bits de desigualtat: major inseguretat o delinqüència», com si es volgués estigmatitzar la 
delinqüència en base al nivell d’enriquiment o de pobresa de la societat a què serveixen 
els cossos policials. I, per tant, n’hem de fugir, d’això, i té tota la raó.

I tant és així que, prioritàriament, em deia: «Estan en relació amb la conselleria de 
benestar social?» Té un altre nom oficial, però ens hem entès. Hi estem, i actuem molt 
específicament en àmbits molt necessitats. Evidentment, no per defensar el patrimoni ni 
per protegir els temes patrimonials, no. Anem en actuacions molt concretes en barris 
molt concrets, que ho necessiten molt. I hi han alcaldes de poblacions com Sant Adrià 
que així ens ho fan saber constantment, i ens l’agraeixen constantment, l’actuació social 
que es fa a nivell de seguretat.

Vaig estar no fa massa també al barri de la Font de la Pólvora, en el municipi de Gi-
rona, i vaig poder parlar amb les persones, i vaig veure l’actuació policial que es fa allà. 
O he pogut estar en determinades barriades de Salt, que vostè coneix molt bé. I he po-
gut veure la tasca policial, no sempre coneguda, molt difícil, però que es fa.

I, per tant, tot el que sigui anar cap a aquest camí, ens hi trobaran, perquè és el camí 
necessari. Perquè també per les polítiques de seguretat es pot ajudar a vèncer les des-
igualtats. I, per tant, no ha de ser una policia centrada a preservar el patrimoni, que tam-
bé, perquè evidentment el patrimoni de les persones s’ha de preservar, i els delictes que 
van contra el patrimoni de les persones. Però no pensem que pel que diuen les enques-
tes..., perquè algunes coses que vostè m’ha dit: «Com pot ser que l’enquesta es basi en 
aquesta metodologia?»... És que són respostes espontànies que han donat els enquestats. 
Com que demà coneixerà –i si vol li ho donarem avui mateix–, doncs, tota la dinàmica 
de confecció de l’enquesta, veurà que s’ha fet des de paràmetres científics, però en al-
guns camps també a partir de les mateixes respostes espontànies que diuen les perso-
nes. Per tant, no hem de criminalitzar ni la pobresa ni l’origen cultural, i la tasca poli-
cial ha d’anar en aquest sentit. 

Quant a la violència masclista –que sap que ens preocupa i molt–, no fa massa vaig 
explicar la nova aplicació del 112 per facilitar a les persones..., bàsicament, moltes dones 
que es poden trobar, en un moment donat, davant d’una agressió masclista i que puguin, 
prement un botó, de manera molt directa i sense parlar, saber que, des d’aquell telèfon, 
hi ha una persona que està necessitant potser una ajuda perquè està en un àmbit de vio-
lència. I estem millorant tots els protocols de denúncia en aquest àmbit. Però sí que li 
vull dir que, igual com les enquestes són biennals i abans eren anuals, hem decidit que, 
els anys que no hi ha enquesta, se’n faci una d’expressa també, sectorialitzada, de temes 
que ens importen especialment.

I, per tant, hi ha una enquesta –ja tancada ara–, de què ara s’estan elaborant les da-
des, que tenim previst –em diu el director general de l’Administració de Seguretat– al 
març poder presentar, tota ella dedicada i decidida cap al tema de la violència masclista, 
perquè ens preocupa molt, tant que n’hem fet una enquesta específica. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, també ho volia destacar. 

Són molts els diputats i portaveus que m’han demanat com estaven distribuïdes les 
enquestes per edats. Jo ho tinc aquí, però ja ho he dit abans: 48,5 per cent, homes; 51,5 
per cent, dones. De 16 a 25 anys, un 11,8; de 26 a 40, un 27,0; de 41 a 64, un 39,8, i de 65 
anys i més, un 21,4. I quant a la distribució, s’ha distribuït per les diverses regions poli-
cials: Pirineu i Ponent, 429; Terres de l’Ebre, 207; Camp de Tarragona, 418; la «metro» 
sud, 1.038; la «metro» nord, 1.621; Barcelona ciutat, 1.444; comarques de Girona, 632, 
i la Catalunya central, 425. Per tant, hi ha hagut aquesta distribució en el territori, que 
també demà podran veure, perfectament, al tenir, doncs, totes les dades que ha generat 
l’enquesta.

I per acabar ja –perquè sé que el temps s’ha acabat–, agraeixo al portaveu de Junts pel 
Sí el suport; suport que també el Govern de Catalunya, de manera unànime, ha fet al De-
partament d’Interior aquesta setmana. L’ha fet el Govern de Catalunya, l’ha fet el presi-
dent de la Generalitat, l’ha fet el vicepresident, tots els consellers i els diversos partits que 
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integren el Govern de Catalunya. Per tant, agraeixo que avui el portaveu de Junts pel Sí 
també el faci de manera expressa. 

I li agraeixo també les reflexions que ha fet al voltant de l’enquesta el senyor Guinó, 
perquè és veritat –i ell ho ha dit– que l’enquesta denota una dada que no tothom ha posat 
avui sobre la taula, però el senyor Guinó sí: la qualitat del servei en l’àmbit de la segure-
tat. És un element, a vegades, que es constata poc, però quan se li diu a la gent la percep-
ció de seguretat i aquesta va en augment, és cert..., algun diputat, el senyor Castel deia: 
«Però...» O el senyor Villagrasa, ara no sé qui ho deia dels dos: «Sí, però hi ha molta gent 
que diu que seguirà igual.» I si diem que hi ha més gent que diu que millorarà que no pas 
que els que diuen que empitjorarà? Perquè la gent, normalment, et diu: «Bé, això seguirà 
igual.» Però posem en valor que hi ha més gent que diu que millorarà l’any que ve que 
no pas que creguin que empitjorarà. Per tant, això ja, d’entrada, és una bona diagnosi, i 
el senyor Guinó la feia.

També destacava, el senyor Guinó, que aquesta enquesta és un element complemen-
tari de les enquestes policials. I, per tant, això no és aquell element de dir: «És que això 
és així.» És una enquesta; important, significativa, que ens ajuda a palpar la situació i 
ens ajuda a millorar. I em quedo amb una frase del senyor Guinó; diu: «Ens ajuda a mi-
llorar en el debat pressupostari que tindrem, que allà és on es plasma.» Per tant, a tots 
els convido, a tots vostès, amb el bon to de les seves intervencions, els convido a ajudar 
el Departament d’Interior a poder fer un bon debat pressupostari, a poder millorar. 

Perquè també deixin-me que els digui una cosa. Se’ns diu que s’ha d’invertir en Mos-
sos d’Esquadra, i jo sóc el primer que ho dic. Fa molts anys que no s’havia invertit el que 
s’ha invertit aquest 2016, malgrat no tenir pressupost, a través d’un pla de contingència, 
i s’està millorant en les unitats de seguretat ciutadana, en tablets, en els equipaments 
personals. Que sempre quedarà molt per fer? Segur; ens en queden moltes. Per això, els 
pressupostos ja presentats van en aquesta direcció. Però els plans de contingència, el dia 
a dia que el director fa de visita puntual en el territori, d’anar copsant les necessitats, ens 
ajuden perquè sigui un cos que el que pretenem és que sigui totalment comparable amb 
els cossos policials de primer ordre del conjunt del món i de la resta de l’Estat.

Res més, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller, per la seva compareixença, per la seva sessió infor-
mativa.

I pararem un moment, farem un breu recés d’un parell de minuts per acomiadar el 
conseller i, tot seguit, seguirem amb els següents punts de l’ordre del dia.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i quatre minuts i es reprèn a dos quarts 
de sis i nou minuts.

El president

Reprenem la sessió amb el següent punt de l’ordre del dia, el punt número 2, que és 
el debat i votació de la Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Propostes de resolució acumulades relatives al col·lectiu Mossos 
per la Independència 

250-00531/11 i 250-00532/11 

Per defensar la proposta, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Fem conjunt el punt 2 i el punt 3, entenc, no?, de manera conjunta. 
Ho havíem acordat prèviament.

El president

Bé, doncs, hi han dues propostes de resolució. El següent punt de l’ordre del dia, el 
número 3, que també parla, en concret, del logotip d’aquest col·lectiu. Per tant, fa la de-
fensa d’ambdues propostes de resolució, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el senyor Jean Castel.
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Jean Castel Sucarrat

Miri, com ja vàrem presentar, des d’aquest grup parlamentari, una bateria de pre-
guntes i ho vàrem debatre àmpliament i per ser molt concís en aquesta intervenció, miri, 
nosaltres, amb..., l’esperit d’aquestes propostes de resolució és salvaguardar la neutralitat 
d’un cos. I permetin-me que agafi les últimes paraules que li he sentit al conseller i que 
puguin ser pedagògiques per als que no ho vegin com nosaltres. Però el conseller també 
ho ha dit, no? El conseller ha dit: «Allunyem el Cos de Mossos d’Esquadra del marc polí-
tic.» Doncs, posem també els mecanismes o els mitjans perquè no es continuï provocant 
que la paraula «mossos» vingui acompanyada de «mossos per la independència», o que 
la paraula «mossos» vingui acompanyada per @ANC_Mossos. 

Vull dir, agafem les paraules del conseller, escoltem..., poder seria bo que avui 
escoltéssim tots el que acaba de dir, en la seva intervenció, el conseller i ho apliqués-
sim també, doncs, als mecanismes per no veure ni tuits que es puguin emanar des 
de l’@ANC_Mossos, eh?, incorporant la paraula «mossos», on hem vist tuits com 
el que reflecteix la proposta de resolució del 7 de juliol del 2016, que deia: «Cada dia 
que passa, l’Estat espanyol ens empeny més cap a la desobediència. Comencem.» 
Escoltin-me, barrejar la paraula «mossos» amb missatges que són de caire polític..., 
recordem, vull tornar a remarcar-ho, paraules del conseller, fa deu minuts i escaig. 

Com, per una altra banda, quan parlem també de salvaguardar la propietat intel·lec-
tual. Qualsevol similitud d’un logotip de Mossos d’Esquadra que vulgui ser..., en simi-
litud, que pugui portar a malentesos, a confusions... I pensem una cosa: salvaguardar i 
posar les eines necessàries, també perquè, dintre del col·lectiu de Mossos d’Esquadra, hi 
ha diferents sensibilitats. A les mateixes..., que no hi vull entrar. Per què? Perquè són in-
dividuals i de respecte mutu de cada individu. Perquè, més enllà de desenvolupar la tas-
ca de policia de la Generalitat de Catalunya, són ciutadans que porten a terme una feina.

Per això dic l’esperit tant d’una proposta de resolució com de l’altra: per una banda, 
salvaguardar el logotip i no portar a confusions, i, per una altra banda, salvaguardar pro-
pietat intel·lectual. Ni per semblança, ni un logotip que ens pugui portar a confusions. 
Crec que l’explicació podria ser molt més àmplia, però tornaríem a repicar allà mateix.

I, per últim, la frase del conseller fa deu minuts: «Allunyem el Cos de Mossos d’Es-
quadra del marc polític.»

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. No hi han esmenes presentades. Per tant, per defensar 
la posició del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, nosaltres diferenciem la primera proposta de 
resolució de la segona proposta de resolució. És a dir, en la primera proposta de resolu-
ció nosaltres votaríem en contra de tots els punts, i en la segona proposta de resolució 
votaríem a favor.

Per què? Doncs, perquè creiem que és un error criminalitzar la independència. La 
independència s’ha de combatre amb arguments, no s’ha de criminalitzar. I pretendre 
que un compte de Twitter o uns tuits siguin il·legals, doncs, em sembla una persecució 
que no ve a tomb de res. Els tuits no són il·legals, el que passa és que no estan dintre del 
marc, diguem-ne, constitucional. Però és que la mateixa Constitució, amb una lectura no 
esbiaixada, permet anar en contra de la mateixa Constitució. I en coherència amb el que 
vol dir ser independentista, doncs, jo crec que són aquests tuits. En democràcia s’ha de 
protegir la dissidència, la crítica i la llibertat d’expressió. I recordo aquella famosa fra-
se: «Lluitaré contra el que dius, però lluitaré encara més perquè ho puguis seguir dient.» 
I nosaltres creiem, per tant, que aquesta proposta de resolució o els punts que proposa la 
proposta de resolució són un error.

No passa el mateix amb la següent, o no pensem que passi el mateix amb la següent. 
Creiem que sí que té sentit que s’eviti la utilització de símbols oficials. Els símbols no 
són dels Mossos d’Esquadra, els símbols no són del Govern, no són del Parlament; són 
de tota la ciutadania, són de tots i totes els catalans i les catalanes. Per tant, creiem que 
no s’han de fer servir aquests símbols per a coses que se surtin d’allò institucional.

Per tant, com dic, sense més debat, votarem en contra del punt 2 i a favor del punt 3.
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Gràcies.

El president

Per defensar la posició del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Només per anunciar que votarem en contra dels dos punts.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Nosotros votaremos a favor las dos propuestas que presenta el Grupo de Ciuta-
dans, porque evidentemente se está hablando del buen nombre de los Mossos d’Esqua-
dra, la imagen y el buen nombre de Mossos d’Esquadra. Si a un cuerpo de policía, el 
que sea, se le pide que tú participes políticamente, lo que no se puede hacer es utilizar 
símbolos, nombres de un cuerpo de policía a favor de una opción política. En este sen-
tido, encontramos que..., además, muy marcado, porque lo hacen bajo el paraguas de 
la ANC. Y, por lo tanto, creemos que esto no está conforme a ley y perjudica la buena 
imagen de Mossos d’Esquadra.

Hay que ver cómo actúan los sindicatos oficiales, cómo trabajan, que hacen lo que 
tienen que hacer, que es reclamar mejoras laborales para los Mossos d’Esquadra, para 
el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y eso es digno, y eso es lo que tiene que hacer un co-
lectivo: trabajar para mejorar su situación laboral. Luego, con las peticiones, o las recla-
maciones que hacen, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero esa 
es su función. En cuanto un cuerpo, o alguien, bajo el paraguas o el disfraz, o utilizando 
una imagen de un cuerpo policial, quiere participar en política y además dice que se tie-
nen que cumplir las leyes, pues preocupa. Y si esta persona es mosso d’esquadra, pues 
preocupa aún más.

Por lo tanto, votaremos a favor de las dos propuestas que se presentan.

El president

Gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó. (Veus de fons.) No? (Veus de fons.) Perdó, 
perdó: Junts pel Sí. Perdó. Del Grup Parlamentari Junts pel Sí.

Lluís Guinó i Subirós

No, qui intervindrà en nom de Junts pel Sí és la diputada Fornells.

El president

Doncs, la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Tots sabem la intenció de Ciutadans i altres grups de voler 
acabar amb la sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana de Mossos per la Indepen-
dència, de voler silenciar-los. Aquest tema ja s’ha portat a debatre en aquest Parlament 
en diverses ocasions. Aquesta qüestió es va revisar i es va arxivar perquè no existia cap 
irregularitat. Ciutadans vol crear polèmica on no n’hi ha, com també fan amb la llengua 
catalana. Aquestes denúncies no tenen cap mena de sentit i només generen un males-
tar innecessari. Cap norma impedeix el dret d’associació ni la llibertat d’expressió dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra, més enllà de la de guardar el secret rigorós res-
pecte a informacions que coneguin en l’exercici de les seves funcions, sempre que la 
seva actuació no afecti la imatge i prestigi del cos.

En cap cas, el fet de pertànyer a una associació legalment constituïda i participar en 
les seves activitats de forma individual fora de l’horari de servei i sense utilitzar ni l’uni-
forme ni els símbols i emblemes del cos afecta negativament la seva imatge. Els membres 
ho fan de forma voluntària i altruista. Cap actuació de cap sectorial de l’Assemblea Na-
cional la poden entendre delictiva, perquè, si no, aquesta ja estaria dissolta com a asso-
ciació. Les declaracions i opinions de la sectorial de Mossos per la Independència només 
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expressen la voluntat i opinió dels seus membres a títol personal, no actuen ni són veu del 
Cos de Mossos d’Esquadra. La sectorial sempre ha actuat amb total transparència, són 
opinions de la sectorial fetes com a ciutadans amb tots els drets polítics i civils.

Referent al tema del logotip de la sectorial, fer esment que aquesta, la sectorial, ja va 
fer algunes modificacions al seu logotip, i es pot afirmar que aquest no desprestigia el 
cos i no hi pot haver cap mena de confusió. (L’oradora mostra un full amb unes imatges.) 
Com es pot comprovar, en cap lloc hi fica ni policia ni Mossos d’Esquadra, i l’escut de 
la Generalitat està substituït per una estelada. Aquest logotip és propi d’una part d’una 
associació legalment constituïda, a la qual no tenen vetada la participació dels agents de 
Mossos d’Esquadra. Tothom pot distingir clarament que no són entitats independents i 
externes del cos.

A més a més, dir que hi ha sindicats que utilitzen logotips inspirats en l’escut oficial. 
I també existeixen altres associacions de forces i cossos de seguretat que utilitzen imat-
ges similars a les del cos policial on pertanyen, i que vostès no hi posen cap inconve-
nient. (L’oradora mostra un full amb una imatge.) Com, per exemple, la de l’Associació 
Espanyola de Guàrdies Civils, que tenen el mateix logotip. I el fet... (Veus de fons.) Bé... 
I el fet de pertànyer a una associació de membres d’un cos no comporta cap efecte sobre 
la imatge del cos.

Per tot l’exposat, el nostre grup votarà en contra de les dos propostes de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Senyora Vehí, no sé si vol intervenir... S’estan de-
batent... En el següent punt... (Veus de fons.) No, no, són..., s’han debatut conjuntament. 
Es votaran per separat, però s’han debatut conjuntament els punts 2 i 3 de l’ordre del dia.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president.

El president

Doncs, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya..., perdó... (veus de fons), de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la il·lustre senyora Mireia 
Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Li prego que no s’equivoqui gaire més de grup. Seré breu.
Nosaltres, evidentment, votarem que no, hi votarem en contra. Entenem que és una 

qüestió de llibertat d’expressió i que un règim democràtic ha de permetre aquesta lliber-
tat d’expressió de totes les persones que en formen part.

Per tant, votarem que no a les dues propostes de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí.
Doncs, bé, sotmetem a votació, primer, el punt número 2 de l’ordre del dia, la Pro-

posta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, de Ciutadans i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Catorze vots en contra, de Junts pel Sí, del Partit Socialista de Catalunya, de Catalu-

nya Sí que es Pot i de la Candidatura d’Unitat Popular.
I entenc, per tant, que no hi han abstencions.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.
Votem el punt número 3, la Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mos-

sos per la Independència.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, de Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya i el Partit Po-

pular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, de Junts pel Sí, de Catalunya Sí que es Pot i de la Candida-

tura d’Unitat Popular.
I, per tant, no hi han abstencions, tampoc, en aquest punt.
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Proposta de resolució sobre la seguretat privada

250-00542/11

Seguim amb el següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4: debat i votació de 
la Proposta de resolució, i de les esmenes presentades, sobre la seguretat privada, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar-la, té la paraula la il·lustre se-
nyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Buenas tardes; gracias, presidente. Todos sabemos que la seguridad en los países de-
sarrollados es un problema complejo y amenazante, y que es una condición básica para 
procurar el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos y del progreso social. Es nece-
saria, también, la colaboración entre la seguridad pública y seguridad privada, y no es 
una opción, es una necesidad.

Esta propuesta se presenta a raíz de un informe que el Síndic de Greuges presentó 
ante este Parlamento sobre el mes de junio del año 2016. La necesidad que nos plantea 
el Síndic de Greuges es una mejor calidad en el servicio de las empresas de seguridad 
privada y una mejora de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.

En cuanto a la mejor calidad de este servicio, debemos hacer mención expresamente, 
porque así lo manifestó el Síndic, a que hay mucho intrusismo. Resulta ser que las em-
presas que se pueden presentar al concurso público son las que están autorizadas admi-
nistrativamente. Esto significa que se requieren una serie de requisitos tales como tener 
una escritura que esté inscrita en el Registro Mercantil, una serie de recursos humanos, 
solvencia, y también que esté inscrita, esa empresa, en el Registro Nacional de Segu-
ridad Privada, según establece el artículo 54 de la Ley de contratación administrativa.

Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que estas empresas plantean en un concurso 
una baja oferta económica, y eso redunda en un perjuicio para los trabajadores de esa 
empresa, porque en muchas ocasiones esos trabajadores no son cualificados. Esa cali-
dad del servicio, por tanto, se ve empeorada y también los derechos de esos mismos tra-
bajadores, que, como todos sabemos, son los que llamamos «vigilantes de seguridad». 
Significa una mayor precariedad laboral –más horas extras, pago en negro, en muchas 
ocasiones.

Y, por tanto, nosotros lo que proponemos es una mayor garantía, según indicaba el 
propio Síndic de Greuges, tanto para los trabajadores como para el servicio en general, 
a través de una homologación de la Dirección General de Policía para que esas empre-
sas puedan presentarse a concurso.

Por otra parte, la mejora en la colaboración entre seguridad privada y seguridad pú-
blica viene dada porque, en uno de los puntos de nuestra propuesta, solicitamos que la 
Unidad Permanente de Interlocución Operativa para la Seguridad Privada, que fue crea-
da en el 2011 y que viene integrada dentro de la xarxa de col·laboració, que fue creada 
en el año 2014 a raíz de la Ley de seguridad privada de este año –ley estatal–..., resulta 
que la xarxa de col·laboració es el nuevo marco de modelo de seguridad colaborativa, y 
dentro de esta xarxa es donde se encuentra la UPIOSP, que es un órgano para encauzar 
las comunicaciones en uno y otro sentido; es decir, de los Mossos d’Esquadra hacia la 
seguridad privada, y de la seguridad privada hacia los Mossos d’Esquadra.

Otro de nuestros puntos viene dado por que solicitamos que se cree y se impulse –se 
cree e impulse– la comisión de relaciones de entidades, de centros y profesionales de 
seguridad privada. ¿Y por qué pedimos esto? Porque todos sabemos que compareció el 
conseller de Interior en julio de este año a presentarnos el Plan de seguridad catalana de 
2016-2019, y en la página 14 de este plan señala que es necesaria la creación de esta co-
misión, algo que nos sorprende porque esta comisión ya venía establecida en el artículo 
16 de la Ley 10 del año 2007, de 30 de julio. Es una ley catalana que..., parece ser que 
este artículo todavía no se ha puesto en práctica. No entendemos el motivo de que, des-
pués casi de diez años de creación de la ley, a través del plan que nos presentó el conse-
ller de Interior, todavía no se haya creado algo tan necesario para llevar a cabo una rela-
ción necesaria, también, entre lo que es la seguridad pública y seguridad privada.

El Síndic, en el informe que ya he señalado anteriormente, nos viene a decir también 
que es necesaria la creación de esta comisión y el impulso de esta comisión para que 
haya esta colaboración tan necesaria, como estamos diciendo.
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Por tanto, respecto a las enmiendas que ha presentado Junts pel Sí, no podemos 
aceptarlas por una razón, porque solo hay que leer algunas de sus expresiones: «conti-
nuar trabajando», «continuar estableciendo», «valorar la posibilidad»... Es decir, están 
llenas de ambigüedades y dejarían, por tanto, sin sentido nuestra propuesta. Y sería in-
compatible, por tanto, con las recomendaciones del Síndic, que viene diciendo que es 
necesaria la acción decidida de la Generalitat.

Y ya para terminar, presidente: el quid de la cuestión está en la última enmienda 
presentada, que es el pago –el pago–, que también nos viene a decir que, ambiguamen-
te, ya se valorará el término y cuando haya dinero en tesorería. No se puede aceptar por 
esta ambigüedad, también.

Por tanto, votar negativamente esta propuesta significa una clara voluntad de no 
mejorar la colaboración entre seguridad pública, seguridad privada; una clara voluntad 
de no mejorar la condición de trabajo de los vigilantes de seguridad; una clara volun-
tad del Gobierno de continuar siendo moroso en el pago de las empresas de seguridad 
privada, y, por último, una clara voluntad, en definitiva, de no mejorar la seguridad de 
todos los ciudadanos.

Nada más.

El president

Gràcies, senyora Valle. Bé, entenc que ja ha esgotat el seu torn de posicionament so-
bre les esmenes, perquè, a més a més, ja ha exhaurit sobradament el temps de la inter-
venció. 

Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Deixi’m que prèviament digui que és bastant decebedor que encara haig de fer les es-
menes i s’hi ha posicionat la diputada de Ciutadans; per tant, hi ha poc a millorar al text.

Però, en tot cas, el que sí que vull posar sobre la taula és que no es tracta tant d’am-
bigüitat, sinó que el que aquest grup parlamentari vol posar en relleu és que algunes de 
les qüestions que aquesta proposta formula ja s’estan desenvolupant. És a dir, ja exis-
teix, pròpiament, la xarxa de col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i els professio-
nals de la seguretat privada. Per tant, si hi hagués bona voluntat per part del Grup de 
Ciutadans, aquesta era una esmena que es podia acceptar, i, a més a més, que aquest 
grup parlamentari hi hauria votat a favor.

És obvi que adoptar mesures perquè no es puguin presentar a concurs públic aque-
lles empreses que no presenten la certificació d’estar homologades és d’una obvietat le-
gal tan evident que és una qüestió molt i molt tècnica, jurídica, i que, per tant, donem 
per fet que això és així. Si no fos d’aquesta manera, hi han mecanismes per denunciar-
ho en els àmbits que corresponguin.

Pel que fa també a la formació, de programes de reciclatge i de formació, com que 
se n’estan fent, diem que es continuen desenvolupant aquests cursos de formació. Si no 
s’estiguessin fent en aquest moment hauríem acceptat perfectament que es comencessin 
a desenvolupar. Però la realitat és que, al juny, juliol i setembre, es va reunir el grup de 
treball i s’ha fet la corresponent formació en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

I, pel que fa a la creació de la taula entre la Federació de Municipis i l’ACM, és el 
mateix. Estem en un àmbit en què la proposta ho explica de tal manera que és com si no 
s’estigués fent res, i nosaltres entenem que s’estan desenvolupant una tasca i un acord 
marc que són perfectament assumibles per part de tots els grups parlamentaris.

Acceptem el punt cinquè, i, per tant, ja li demano votació separada d’aquest punt.
I, respecte als protocols d’actuació, és cert que el Departament d’Interior ha prioritzat 

aquests protocols, els està tirant endavant i, a més a més, està en la possibilitat d’informar 
les empreses de seguretat i les entitats contractants sobre, precisament, els expedients que 
deriven de determinades denúncies. Per tant, aquestes qüestions ja s’estan fent.

I, en darrer terme, i pel que fa als pagaments i a la consideració de morosa de l’Ad-
ministració de la Generalitat, és obvi que no és el moment d’entrar en valoracions 
respecte a quines possibilitats a nivell de tresoreria i de finançament i de dèficits té el 
pressupost del Govern de la Generalitat de Catalunya, però el que és cert és que aques-
ta és una qüestió que no afecta estrictament el Departament d’Interior, sinó que afec-
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ta, evidentment, el Departament d’Economia i els recursos propis de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, atès que no s’han acceptat les esmenes, la nostra votació serà en contra de 
tots els punts, excepte la votació separada del punt 5.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. La seguretat és una qüestió molt complexa, com jo crec que tots 
els que estem aquí en som conscients, i cal una visió global, per la qual cosa el que 
cal fer és una gestió integral. Aquesta gestió integral..., cal una bona coordinació entre 
Mossos d’Esquadra i policies locals, com posem de manifest contínuament, cada ve-
gada que podem, però també cal la col·laboració de la seguretat privada. Naturalment, 
amb la garantia, sempre, de mantenir dintre de l’àmbit d’allò públic els extrems, di-
guem-ne, de la seguretat en general, els extrems més importants de la seguretat en ge-
neral. És a dir, les empreses privades de seguretat creiem que poden participar, poden 
tenir una certa participació en la seguretat, però sempre molt ben regulada i molt ben 
controlada. Per això calen mecanismes de control com els que es proposen, efectiva-
ment, a la proposta de resolució.

Nosaltres creiem que aquesta proposta de resolució, en general, millora i clarifica la 
situació actual, que, per cert, és veritat que posa de manifest el mateix Síndic de Greu-
ges com a necessari clarificar i millorar la situació que tenim, i com que lo que abunda 
no daña, doncs, votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Nosaltres també considerem la iniciativa i el debat pertinents, 
no? I abans s’ha dit; crec que l’informe del Síndic a tots ens ha refrescat, d’alguna forma, 
les idees, i, per tant, la iniciativa és correcta.

Ara, sentim que entre el grup parlamentari que dóna suport al Govern i el grup pro-
posant no hi hagi hagut un acord, perquè crec que aquest acord hauria millorat la pro-
posta de resolució i, en aquest cas, hauria pogut comptar amb el nostre vot favorable. 
Ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor, porque entendemos –se ha dicho, 
¿eh?– que la colaboración entre seguridad privada y seguridad pública es muy impor-
tante. Al final, la seguridad privada complementa aquella esfera de la vida privada pues 
a que la pública no puede llegar, o para reforzar la pública, y por eso existe la seguridad 
privada. Además, tienen un régimen jurídico muy estricto, están muy reguladas, cada 
año tienen que presentar informes a Interior de sus actividades...

Pero el problema de fondo viene por la propia Generalitat, que crea organismos en 
los que no cree. Todo lo que pide la propuesta de Ciutadans se podría hablar en el Con-
sell de Coordinació de la Seguretat Privada. ¿Se reúne este consell? No. ¿Desde cuán-
do se puede reunir este consell? Desde julio del 1998. Desde el 98, ¿cuántas veces se 
ha reunido? Siete –respuesta del Gobierno. Es decir, desde el 98 solo se ha reunido este 
consell siete veces. O se cree en los organismos que se crean, o a lo mejor se crean para 
ser un simple tapabocas.

Por lo tanto, si nos creemos que existe, pues utilicémoslo. Según el Gobierno, en 
enero se va a reunir este consell, y es aquí donde se tienen que debatir gran parte de las 
propuestas que hay en esta propuesta de acuerdo. Pero si existen esos consells, que se 
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utilicen, que se reúnan y que se trabajen, y que no se utilicen como tapabocas, que a ve-
ces se crean consells de este tipo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres compartim que el debat és pertinent, compartim la 
preocupació per la desregulació de la seguretat privada. El que passa, que la nostra lò-
gica és de disminuir al màxim possible la participació de la seguretat privada, augmen-
tar-ne el control i apartar empreses privades d’espais de decisió política quant a la se-
guretat. En tot cas, si es necessita l’ús d’empreses privades, que sigui per a accions molt 
concretes i sense cap tipus d’opció de decidir sobre polítiques públiques de seguretat.

Per tant, compartim la necessitat de plantejar el debat, però nosaltres l’enfoquem des 
d’una perspectiva de recuperar en la mesura del possible la seguretat de gestió pública, i 
més en un tema tan complex com el de la seguretat. I hi han exemples recents tan com-
plexos, també, com el de les empreses de desocupa, que també hem plantejat aquí en 
aquesta comissió, etcètera.

Per tant, nosaltres votarem a favor del segon punt; ens sembla important. Ens abstin-
drem al primer, al tercer i al sisè. I votarem en contra del quart i del setè, perquè ente-
nem que el que no s’ha de fer és generar espais de decisió política, sinó que el que s’ha 
de fer és disminuir la capacitat d’aquesta gent i d’aquestes empreses de decidir política-
ment sobre la seguretat pública.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Bé. Doncs, tenim un mapa de votació una mica dife-
rent.

Començarem a votar per blocs. Primer, els punts de la proposta de resolució: punt 
número 1, número 3 i número 6.

Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya i del Partit Po-

pular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, de Junts pel Sí.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, de Catalunya Sí que es Pot i de la CUP.
Tot seguit, passarem a votar el punt número 2.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya, del Partit Po-

pular de Catalunya i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, de Junts pel Sí.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, de Catalunya Sí que es Pot.
Tot seguit, passem a votar el punt número 4 i el punt número 7, en un sol bloc.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya, del Partit Po-

pular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, de Junts pel Sí i de la CUP.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, de Catalunya Sí que es Pot.
I ens resta per votar el punt número 5.
Vots a favor?
Hi han 18 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalu-

nya, del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
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Abstencions?
Hi han 2 abstencions, de Catalunya Sí que es Pot i de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent.
Bé. Entenc que només queda aprovat el punt número 5; la resta de la moció queda 

rebutjada. Per tant, s’aprova la proposta de resolució només amb el punt número 5.

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat 
del Vallès

250-00574/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5: debat i votació de la 
Proposta de resolució, i de les esmenes presentades, sobre la seguretat al municipi de 
Sant Cugat del Vallès, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, 
per defensar-la,

l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, el municipi de Sant Cugat del Vallès està patint –hi ha una es-
tadística dels últims sis anys– un increment d’un 85 per cent. Un 85 per cent on hi ha di-
ferents tipus de delictes, entre ells els robatoris amb força, que han augmentat un 32,9, i 
l’increment, també, de robatoris amb intimidació, que han pujat fins a l’índex d’un 44,6.

Entenent la frase feta que «als problemes, solucions», el Grup Parlamentari de 
Ciutadans també en el municipi de Sant Cugat va presentar una moció, conjuntament 
amb el Partit Popular, que anava en la línia de reclamar també un increment de la 
seguretat en aquest municipi. Parlem que tenim també l’Hospital General, on s’ha 
detectat, i ja s’hi estan posant eines, però no les suficients, i manquen efectius i ope-
ratius, on veiem també els robatoris sistemàtics de cotxes que entren a l’autopista i 
després acaben sent la gent que acaba robant, inclús, fent paranys a gent que va con-
duint per l’autopista. També en altres situacions s’han robat cotxes per cometre altres 
delictes.

Davant dels problemes, com li deia abans, demanem solucions, i l’esperit d’aquesta 
moció anava a demanar l’increment de la ràtio dels Mossos d’Esquadra desplegats a la 
ciutat. Quan parlem d’increment, i tenint el ple coneixement que en la propera, si hi ha 
pressupost, convocatòria de Mossos d’Esquadra, o dels mossos que entrin en acadèmia, 
no veurem la realitat al carrer fins passat mínim de dos anys, dos anys i escaig, partint 
d’aquesta base fonamental, l’increment de la ràtio de mossos pot venir donada envers 
les dades, que les dades –hi poden recórrer– són les dades oficials, que constaten aquest 
increment del 85 per cent. Vull dir, el que podem veure és un increment de la ràtio tam-
bé amb efectius puntuals, amb operatius puntuals, fins a posar una mica d’ordre a tanta 
disbauxa. Ho vull recordar: 85.

Pensem una cosa: en el mateix període, tal com diu la proposta de resolució –i així ho 
vàrem intentar reflectir també–, al mateix període a la província de Barcelona va haver-hi 
increments, però fixi’s en la diferència, eh?, d’un 11,7 i d’un 11,5. Fixem-nos en la dife-
rència: d’un 11 a un 85. Què vol dir? Que hi ha un municipi que té verdaders problemes, 
que la seva àrea municipal puja gairebé a una gran part de Collserola. Pensem l’efecte 
d’aquest municipi. Que, miri, a vegades passem vergonya quan sentim que el municipi de 
Sant Cugat és el segon municipi amb més de deu mil habitants, eh?, per darrere de Tor-
revieja i per davant de Chiclana. Escolti’m: als problemes, solucions. També podríem re-
metre’ns a la intervenció del conseller, no?, quan deia els estudis, els indicatius, les ràtios. 
Aquí tenen un indicatiu flagrant: un 85 per cent d’increment de la inseguretat.

L’esperit de la moció, com els recordava: per una banda, un increment de la ràtio 
de Mossos d’Esquadra, i, per una altra banda, una coordinació, també, on no arribi 
la policia autonòmica de Catalunya. Perquè poder des de la conselleria tampoc es 
veu oportú actuar-hi, que aquella coordinació, que també voldria recordar-los a de-
manar..., que ara la veurem, a la següent proposta de resolució, a demanar d’aquella 
Junta de Seguretat que no es porta a terme des de l’any 2009, i on les diferents co-
ordinacions dels cossos policials..., poder també estaríem parlant del punt 2 que in-
corporàvem en aquesta proposta de resolució. A vegades, i en moments puntuals, i 
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davant la inseguretat, on no arribem, confiem, coordinem i conjuntament posem-hi 
solucions.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Per defensar-les, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Als problemes, solucions, i a les solucions, pressupostos. Això 
és així. Això funciona així. (Veus de fons.) Als problemes, solucions, i a les solucions, 
pressupostos. Doncs, ja ho sap.

Ens podríem posar perfectament d’acord en el segon punt pel que fa a la necessària 
coordinació policial entre policia local, Mossos d’Esquadra i tots els cossos policials 
que tinguin el seu àmbit d’actuació a Sant Cugat del Vallès. Per tant, si no accepta l’es-
mena és perquè no té ganes de consensuar. Però en aquest moment ja s’està portant a 
terme la coordinació. Hi ha juntes locals a Sant Cugat. I la darrera és del dia 4 d’octubre 
de l’any 2016. Per tant, la coordinació existeix. Per tant, el segon punt –el segon punt– 
es podria aprovar d’acord amb aquesta esmena que li hem presentat, que bàsicament és 
dir: ja ens estem coordinant amb la junta local de seguretat.

El primer punt sí que fa referència a l’increment d’efectius. I ja li dic, els increments 
d’efectius només es poden portar a terme sempre que hi hagi l’oportuna consignació 
pressupostària. Per tant, voti a favor dels pressupostos de l’any 2017 i tindrà increment 
d’efectius.

El president

Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, del Partit Socialista de Catalunya, té 
la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. No em puc estar de contestar al senyor Guinó amb el tema de 
pressupostos, perquè és que jo crec que aquest raca-raca ja cansa una miqueta. (Veus 
de fons.) Bé, però té a veure amb la PR, perquè vostè mateix ha posat damunt de la tau-
la el tema pressupostari. Jo crec que vostès saben perfectament què han de fer perquè 
nosaltres puguem recolzar els pressupostos. Ho saben perfectament, no ho amaguin. 
Deixin el tema del procés i tindran un recolzament als pressupostos. Si no passa res! 
Per tant, no segueixin per aquesta via, perquè no té massa sentit. Ens trobarem amb un 
mur tots plegats.

Aquest tipus de PR, en general, a nosaltres no ens agrada, perquè creiem que po-
dríem acabar fent una llista dels Reis Mags, cadascú del seu territori. I és veritat que no 
diré que no hem presentat alguna PR similar, perquè sí que ho hem fet, però intentem 
fer un ús restrictiu d’aquest tipus de propostes de resolució. Intentem que hi hagi sempre 
un element, diguem-ne, que justifiqui presentar una PR exclusivament per a un territori. 
En aquest cas, sí que pensem que les dades que hi ha damunt de la taula, que hem pogut 
comprovar, home, sí que creiem que donen peu a presentar aquesta proposta de resolu-
ció. Són unes dades bastant esfereïdores, concretament a la població de Sant Cugat del 
Vallès. Per tant, en aquest cas, i sense que serveixi de precedent, donarem recolzament 
a la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Per anunciar que votarem favorablement aquesta proposta de 
resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.
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Alberto Villagrasa Gil

Sí. Nosotros votaremos a favor, pero básicamente el problema no es solo de efec-
tivos policiales, que también, pero no solo de efectivos policiales. Hay que hacer otro 
tipo de planes de seguridad, porque no es lo mismo el centro de Sant Cugat que Va-
llvidrera o Les Planes. Y eso no existe. Pero también es verdad que en Sant Cugat 
hay un problema, hay un problema de mando, hay un problema de dirección política. 
Primero, cuando la alcaldesa dice que ellos tienen mucho más que ver con la CUP, 
¿no?, que, con los otros partidos políticos, en este caso el PP. O sea, ya indica cuál 
es la preferencia de una alcaldesa, que además incumple las sentencias judiciales. Es 
decir, aquí todo vale.

Y luego, tiene un problema cuando no se sabe quién es el jefe de la policía. Lo 
nombran, lo desnombran, lo vuelven a nombrar. Ahora convoco otro..., ahora con-
voco una plaza, pero el nombramiento..., quito la plaza y vuelvo a renombrar el con-
curso... Hay un problema de dirección política y de dirección policial en Sant Cugat. 
Y hoy día, Sant Cugat del Vallès, que todo lo que os ha dicho el portavoz de Ciuta-
dans es verdad..., nadie recuerda, en años, la situación de inseguridad que está vi-
viendo ahora mismo Sant Cugat desde hace un año largo. Y es así. En el centro de 
la ciudad nadie recuerda robos a los comercios. Sí. Pues ahora los hay. Y algunos a 
punta de pistola. El problema de Sant Cugat..., hay un problema de seguridad, lo hay. 
Y que hay un problema de dirección política y de dirección policial en Sant Cugat, 
lo hay. Y, evidentemente, no es la solución sola más policía, pero la vamos a votar a 
favor. Pero desde luego tenemos un problema con el mando político y policial en Sant 
Cugat.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar el Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Abans, en la presentació de l’enquesta de seguretat, jo feia una 
reflexió que vinculava desigualtat i seguretat, i a més li preguntava al conseller si aques-
ta era la línia de polítiques públiques de la Generalitat, i ell deia que no. Aquesta pro-
posta de resolució se centra en un municipi, que és el municipi amb la renda per capita 
més alta del país, i es demana, a més, que s’apugin els efectius de policia per protegir 
termes de patrimoni.

Nosaltres no és que estiguem en contra del patrimoni; el que sí que entenem és que 
hi ha efectius limitats i molts altres problemes en moltes altres zones del país amb una 
renda per capita bastant més baixa que segurament necessiten efectius.

Per tant, nosaltres, per una qüestió de perspectiva de classe i de distribució dels efec-
tius policials i de les polítiques de seguretat en aquesta clau, votarem en contra.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Entenc que no s’han acceptat les esmenes. Es vol po-
sicionar?

Jean Castel Sucarrat

Sí.

El president

Doncs, té un minut.

Jean Castel Sucarrat

Bé; gràcies, president. Miri, senyor Guinó, referent al pressupost, eh?, en el txiqui-txi-
qui que porten vostès com el tren repetitiu... Fixi’s en una cosa: el pressupost, quan el 
vegem coherent, quan vegem la inversió amb coherència, tindran el nostre recolzament. 
Mentre incorporem partides que no tenen res a veure...

El president

No, no estem en el debat pressupostari, senyor Castel. Si us plau...

Jean Castel Sucarrat

No, no, no..., no entro en el pressupost.
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El president

Les esmenes, si les accepta o no les accepta.

Jean Castel Sucarrat

Però l’esmena, li vull recordar, president, que parla de l’àmbit pressupostari, l’es-
mena punt 1. Dintre d’aquest pressupost vostès porten partides que tots sabem –i ara 
no enumeraré, eh?– que van en el camí d’uns quants i el que defensen uns quants. El bé 
comú, l’interès comú, l’interès col·lectiu, que la seguretat és un d’ells..., aquí podrien in-
crementar. I si vol li faré un decàleg de les partides que pot eliminar i incorporar a Inte-
rior, i després, poder, valorarem un vot favorable o no.

Dit això, en el punt 2 no entrarem en el negociat d’esmenes. I li ho diré clarament: 
que vostè incorpori una frase feta en la segona esmena, on vol intercanviar per mante-
nir la 1..., només li donaré una dada. Fixi-s’hi, «valorar...», el que vostè volia incorporar: 
«valorar l’augment». Què vol dir «valorar l’augment», quan les dades li ho constaten? 
(Veus de fons.) Escolti’m, estem parlant de dades d’un increment del 85 per cent en els 
últims sis anys. Escolti’m, que no han aprovat pressupostos els últims sis anys? Que ara 
aquest pressupost és el que donarà solucions a tot quan en altres pressupostos no han 
tingut en compte l’increment que havien d’haver tingut?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. (Lluís Guinó i Subirós demana per parlar.) Per una 
al·lusió directa, entenc, o per contradiccions?

Lluís Guinó i Subirós

No, simplement..., per contradiccions, tal vegada; només és una qüestió.

El president

Trenta segons.

Lluís Guinó i Subirós

Senyor Castel, si vol aprovar el segon punt, accepti l’esmena, i no ens compliquem la 
vida. Accepti l’esmena que li proposem, i aprovarem el segon punt. No?

El president

Molt bé, doncs, no s’han acceptat les esmenes.
Sotmetem a votació en el seu conjunt la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalunya, de Catalunya 

Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta 
de Seguretat de Catalunya

250-00579/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 6. Aquesta és una propos-
ta de resolució conjunta, de diversos grups. Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya, que ha estat proposada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari Soci-
alista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

No sé si hi ha algun grup que la vulgui defensar. Jo entenc que tots aquests grups hi 
són a favor. No sé si es vol posicionar la Candidatura d’Unitat Popular.

Mireia Vehí i Cantenys

Bé. Em sembla que és la cosa més votada en aquest Parlament, diríem, al Ple, en 
comissió i en diverses ocasions. L’hem votada cinquanta-cinc vegades, no ha passat 
mai.
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Nosaltres és conegut que no som proclius a aquest tipus de camins. És a dir, nosal-
tres el que volem és construir la república i la seguretat en el marc d’aquesta república. 
No ens hi oposarem. Entenem que la coordinació està bé, i de fet es pot establir coordi-
nació quasi a nivell internacional. A nosaltres sempre ens va malament aquest tipus de 
coordinació. Ja saben que darrerament hem tingut diverses detencions, i estaven molt 
ben coordinats els cossos de seguretat. Els ho dic per a la seva tranquil·litat.

Per tant, ens abstindrem, però volia posar de manifest la quasi absurditat de tornar a 
votar una proposta de resolució que digui això, i la veritat és que deixa aquesta cambra 
en poca consideració.

El president

Bé, doncs, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 18 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalu-

nya, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, de la Candidatura d’Unitat Popular.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta 
de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra de Barcelona

250-00603/11

I passem al darrer punt de l’ordre del dia, el punt número 7, el debat i votació de la 
Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàr-
dia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de Barcelona. Presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula, per defensar-la, l’il-
lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Bueno, la propuesta de resolución hace referencia al estado de 
la sala conjunta de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana que hay en la ciudad de Bar-
celona.

Muchos trabajadores, sindicatos, tanto de Mossos d’Esquadra como de Guardia Ur-
bana, han manifestado su preocupación pues por la calidad de la ubicación, del edificio 
en el cual están. Hablan de «edificio enfermo», de problemas de ventilación, de proble-
mas de iluminación, de la mala calidad del aire. Y lo que ha causado quizás pues más 
alarma es que desde el año 2006 hay diecisiete casos de cáncer: quince de personal pro-
pio, de trabajadores, y dos de auxiliares de empresas externas que están ahí. Diecisiete 
casos desde el año 2006.

Lo que solicitamos con esta propuesta es que se hagan pues todos los estudios perti-
nentes, tanto técnicos, urbanísticos, de seguridad, de higiene, para intentar detectar de 
verdad cuál es la razón causa-efecto con este tema. Y, de alguna manera, también, con-
juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, pues buscar una alternativa a esta ubi-
cación actual, que esté mejor dotada, con más espacio, porque quien visita la sala con-
junta y quien la haya visto verá que hay..., el espacio, los 2.400 metros cuadrados para 
hacer esta buena labor no son suficientes. Además, hay una mala distribución. En vez de 
haber una mesa por distrito para Guardia Urbana y Mossos hay dos, y separados... Un 
despropósito.

Además, parece ser que el punto 2 de esta propuesta va muy en relación con algo 
que se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona, me comentaban, de intentar buscar 
una alternativa.

También nos han comentado –no sabemos si es verdad– que la Guardia Urbana se 
va a ir de esta ubicación. Parece ser. Por lo tanto, si se van, en vez de la sala de coordi-
nación, será la sala de división. Sería absurdo que Guardia Urbana se fuese de la sala 
del carrer Lleida y que Mossos se quedasen. Entonces, si esto es cierto –y esto viene 
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por fuentes de sindicatos, tanto de Mossos como de Guardia Urbana, y están bien in-
formados, porque es la Guardia Urbana–, si esto es verdad, el Gobierno tendría que ha-
blar con la alcaldesa o el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona para saber si esto 
es cierto, si se van a ir o no. Y, por tanto, conjuntamente y en coordinación buscar una 
alternativa. 

Nos preocupa la situación de los trabajadores. Igual que comentaba pues antes 
con los sindicatos... Diecisiete casos en menos de diez años puede ser casualidad, 
pero es alarmante. Pero, aun así, la situación de trabajo, la situación laboral para rea-
lizar el trabajo no es la más adecuada dentro del espacio. Yo invitaría a los presen-
tes que pudiésemos visitar la sala conjunta y verían pues la falta de espacio que hay, 
la falta de medios, que es..., no es el sitio más adecuado para realizar una buena la-
bor de prevención ni de emergencias, porque recordemos que no solo hay Mossos y 
Guardia Urbana, también hay bomberos. Y, por lo tanto, lo que solicitamos es que se 
hagan los estudios pertinentes y que se busque una alternativa, porque, haya relación 
causa-efecto a lo que antes comentaba, sí que es verdad que no es el mejor espacio 
para realizar un buen trabajo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. No hi han esmenes presentades. Per posicionar el 
Grup Parlamentari de Ciutadans.... (Veus de fons.) Perdó. (Joan Josep Nuet i Pujals de-
mana per parlar.) Un moment. Senyor Nuet...

Joan Josep Nuet i Pujals

President, per fer una esmena in voce, si és possible.

Alberto Villagrasa Gil

Presidente, yo creo que dirá que quitemos «abans de finalitzar l’any 2016».

Joan Josep Nuet i Pujals

Posi l’any 2017, almenys. 

Alberto Villagrasa Gil

Sí.

Joan Josep Nuet i Pujals

És que l’any 2016 ja pràcticament s’ha acabat.

Alberto Villagrasa Gil

Sí.

El president 

Bé, no sé si hi ha...

Alberto Villagrasa Gil

Con quince días, quince días...

El president

...si hi ha cap oposició d’algun grup parlamentari. (Pausa.) Entenc que no.

Alberto Villagrasa Gil

Tiene razón el señor Nuet.

El president

Per tant, s’assumeix aquesta esmena in voce d’incloure en el segon punt..., on diu 
«abans de finalitzar l’any 2016», que sigui «l’any 2017».

Bé. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor 
Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez Martín

Gràcies, president. Bien, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos ha-
blado con varios funcionarios que trabajan o han trabajado en la Sala Conjunta de 
Comandament. Nos parece alarmante y vergonzosa la situación en que se encuentran 
estos funcionarios. Hay deficiencias, tanto en salud como higiene, recursos operati-
vos y seguridad. No las vamos a enumerar todas, pero sí quisiera enumerar alguna de 
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ellas en cuanto a salud: están en un sótano, sin ventanas ni luz natural, la ventilación 
va por el falso suelo sin canalizar, con lo que conlleva arrastrar el polvo cuando sale 
por las rendijas. Este polvo lo respiran nuestros policías, nuestros bomberos... Incluso 
nos han afirmado que han visto una rata en uno de los vestuarios, concretamente en 
el vestuario de señoras.

Pero, bueno, lo más alarmante son los diecisiete casos de personas que trabajan o 
han trabajado y que se les ha diagnosticado cáncer. Es cierto que se han hecho varias 
mediciones, en concreto dos. Las dos primeras fueron por empresas no homologadas, y 
la última, a petición de los afectados, por el Ministerio de Industria, que es quien la te-
nía que haber realizado. Antes de esta medición, nos aseguran que se cambiaron varios 
equipos y que no se midieron todas las zonas afectadas. En cuanto a recursos operati-
vos, los equipos están anticuados u obsoletos y no se pueden instalar nuevos programas 
en los ordenadores porque van con el Windows XP y no aceptan dichos programas. 

Y, por último, y no menos importante, la seguridad. En la entrada hay un vigilante 
de seguridad armado y una vidriera que lo protege. Cuando el vigilante de seguridad ha 
de comer, ha de ir al baño o hacer cualquier cosa, nadie cubre la entrada. Para que vean 
cómo está el tema de seguridad, les explicaré una pequeña anécdota, que es anécdota, 
pero podía haber sido algo mucho más grave. Durante la feria del manga se colaron cua-
tro o cinco personas disfrazadas por la puerta de emergencia del parking que comparten 
las instalaciones y llegaron hasta la sala de generadores sin que nadie los viera. Señores, 
estamos en alerta 4 contra el yihadismo, y esto nos parece una auténtica vergüenza.

Para acabar diremos que es cierto que se han hecho reformas, que se han mejorado 
cosas, pero han sido puros parches, que no solucionan los gravísimos problemas de la 
Sala Conjunta de Comandament, en la cual operan Guardia Urbana, Mossos d’Esqua-
dra, bomberos y SEM.

Por este motivo, obviamente, votaremos a favor de la propuesta de resolución.
Gràcies, president.

El president

Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Sánchez. En nom del Grup Parlamentari del 
Partit Socialista de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, sense que serveixi de precedent, felicitar els 
que han fet la proposta de resolució, perquè creiem que és molt prudent i molt adequada.

No entenem per què no se segueix per part del Govern... (Veus de fons.) Avui 
m’imbueix l’esperit nadalenc, senyor Guinó. No entenem per què el Govern, en una 
qüestió que afecta la salut, no es guia pel principi de prudència, no? El Govern en al-
gun informe diu: «És que no s’ha demostrat la causa. És que no s’ha demostrat la cau-
sa-efecte.» Home, però si és que hi ha dades que posen damunt de la taula, en tot cas, 
el dubte. I en cas de dubte, en qüestions de salut, principi de prudència.

Hem d’actuar. S’ha d’actuar des de la institució, i vull donar algunes dades que ja 
s’han dit, però per remarcar-les. Primer, la gestió d’emergència conjunta es va instal·lar 
en aquest edifici a finals del 2005, i la previsió era que hi estigués dos anys; en porta 
més de deu ja, actualment. Dotze sindicats –dotze sindicats, no un, dos o tres: dotze 
sindicats– parlen de deficiències que afecten directament la salut dels treballadors. Els 
vestidors són barracots d’obra. Hi ha un 400 per cent –400 per cent– més d’incidència 
que en d’altres sales d’emergència conjunta, en temes de càncer –400 per cent més d’in-
cidència. I en un primer informe, fins i tot, de salut, fet pel mateix Govern, s’indicava 
una incidència de càncer, com dic, quatre vegades més alta.

Per tant, no entenem –no entenem– que no es faci ja el que demana la proposta de 
resolució, no?, que no es faci un estudi tècnic, en tot cas, per garantir la situació que es-
tan denunciant i posant damunt de la taula els sindicats.

Per tant, atenent tot això, i atenent el principi de prudència que ha d’afectar les qües-
tions de salut, nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.
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Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Bé, com que la proposta el que proposa és que les dues admi-
nistracions facin un diàleg i una proposta conjunta, per tant, que l’Ajuntament de Barce-
lona i la Generalitat de Catalunya acordin un lloc més idoni, hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres, una prèvia. Són freqüents les propostes de resolució 
que van degotejant sobre casos concrets de comissaries concretes, de parcs de bombers 
concrets... Nosaltres som partidaris de fer plans amb visió integral i amb visió de país.

Al marge d’aquesta prèvia –jo ho he expressat en diverses ocasions en aquesta co-
missió–, el text de la proposta de resolució ens sembla positiu. De fet, compartim que 
no es pot treballar en aquestes condicions. Però –ho he expressat diverses vegades en 
aquesta comissió– nosaltres al Partit Popular li votem sistemàticament en contra tot allò 
que va en temes de seguretat. I aquesta vegada la veritat és que no és només..., mai ho 
ha sigut, eh?, però aquesta setmana l’eslògan pren bastanta més consistència. De fet, en 
l’informe que nosaltres ahir vam fer públic, que demostrava que l’actuació de l’Onze de 
Setembre va ser d’ofici..., el Partit Popular també va aportar a la fiscalia de l’Audiència 
Nacional part perquè aquest informe tirés endavant. I nosaltres, de fet, estem segures 
que vostès també ens portaran, a les diputades de la CUP, a l’Audiència Nacional per 
injúries a la corona.

Per tant, nosaltres sistemàticament els votarem en contra, perquè ens sembla que 
participen de la ràtzia demofòbica de l’Estat espanyol i de l’Audiència Nacional. I, ja 
que vostès aquí fan referència..., amb tot el respecte que nosaltres tenim pels funcio-
naris públics, eh?, però ja que vostès redacten totes les coses que estan patint els fun-
cionaris i parlen de... El diputat de Ciutadans ha explicat una anècdota; nosaltres n’ex-
plicarem una altra. Vostès saben el que és anar emmanillat sis hores fins a l’Audiència 
Nacional en una furgoneta de la Guàrdia Civil? Sap el que és? (Veus de fons.) Podríem 
debatre bastant més. Em sembla bastant ridícula, aquesta afirmació, de fet. Em sembla 
bastant ridícula. Em sembla que està ridiculitzant la repressió. 

No tinc res més a dir.
Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

I, de fet, quan estàvem negociant aquesta proposta de resolució amb el proposant, 
que és el Partit Popular, i hem demanat l’oportuna informació, i a més a més se’ns ha 
fet arribar de forma molt concreta..., ja li avancem que votarem a favor del primer punt. 
Entre altres coses perquè certament..., atesos tots els antecedents que s’han explicat i els 
que ens consten, i sobretot perquè en aquest moment s’està portant a terme un estudi de 
seguretat i salut, que és de data pràcticament de 21 d’octubre, de fa molt poc. Certament 
votarem a favor que es faci una avaluació profunda respecte a aquesta qüestió, perquè 
és una qüestió molt sensible i molt delicada. I, per tant, aquest punt el votarem a favor.

Per votar a favor del segon punt, que a més a més tenim voluntat de fer-ho, només li 
demanem al proposant que tingui en compte que aquesta és una qüestió clarament mu-
nicipal, més enllà de l’estricta competència i del conveni signat l’any 2006 entre l’Ajun-
tament de Barcelona i la policia de la Generalitat de Catalunya. Em refereixo al fet que, 
si en la proposta queda clar que s’ha d’establir un tipus d’acord entre el Govern de la Ge-
neralitat i el Govern municipal de la ciutat de Barcelona, que en aquest moment hi ha el 
Partit Socialista i els companys de Catalunya Sí que es Pot, nosaltres votaríem a favor 
de la proposta. Si hi ha realment una clara voluntat que ambdues administracions arri-
bin a un acord per al canvi d’ubicació. Però tenint en compte, això sí, que això suposa, 
evidentment, recursos econòmics, i no voldria tornar a insistir en la qüestió, eh?

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies...
(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.)

Alberto Villagrasa Gil

Para responder al señor Guinó y por alusiones.

Lluís Guinó i Subirós

Intenti posar-ho fàcil.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. No, no, señor Guinó, si es que es muy fácil. Si en el punto número 2 pone: «Instar 
el Govern de la Generalitat, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, a buscar, abans 
d’acabar el 2017, una ubicació alternativa...», tal, tal. «Juntament amb...» (Veus de fons.) 
Bueno. (Veus de fons.) Por ejemplo, ¿eh? (Veus de fons.) Luego...

Lluís Guinó i Subirós

D’una exregidora de l’Ajuntament... (Remor de veus.)

El president

Estem obrint la possibilitat, entenc, d’una nova esmena in voce? És això? (Remor de 
veus.) Seria això?

Lluís Guinó i Subirós

És intentar sumar tot el que hem comentat...

Alberto Villagrasa Gil

Sí...

Lluís Guinó i Subirós

...el Partit Popular, nosaltres i fins i tot la...

Alberto Villagrasa Gil

El que ha dit la senyora Escarp.

Lluís Guinó i Subirós

...la diputada.

Alberto Villagrasa Gil

...dintre del conveni...

Joan Josep Nuet i Pujals

Nosaltres hi estem d’acord.

Alberto Villagrasa Gil

Sí? Doncs, acabin de fer un redactat...

El president

Vejam...

Alberto Villagrasa Gil

Què és el que ha dit la senyora Escarp?

El president

No. (Remor de veus.) Repeteixo que primer, per admetre aquest tipus d’esmenes, cal 
unanimitat dels grups, que no hi hagi cap oposició al respecte. Entenc que no n’hi ha. 
(Pausa.) Per tant, el que sí que demanaria seria una redacció acurada de com quedaria 
el segon punt.

Alberto Villagrasa Gil

El Parlament de Catalunya insta la Generalitat dintre... (Diversos diputats diuen: 
«I l’Ajuntament de Barcelona.») Juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, i dintre... 
(Remor de veus.)

Irene Rigau i Oliver

La «i» és copulativa, ja és això. (Remor de veus.)
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Alberto Villagrasa Gil

Tu dius «conjuntament», no; dius «i».

Irene Rigau i Oliver

Sí.

Alberto Villagrasa Gil

Bé... I l’Ajuntament de Barcelona, dintre del conveni marc establert... (Veus de fons.) 
Exacte. (Veus de fons.)

El president

Vejam, necessitem redactar un text amb precisió, que hi hagi acord en aquest text...

Alberto Villagrasa Gil

Dintre del conveni de col·laboració...

El president

...per sotmetre’l a votació. Per tant... (Veus de fons.) Ha d’estar escrit. Ha d’estar... 
(Veus de fons.)

Alberto Villagrasa Gil

...col·laboració...

Esperanza García González

Escríbetelo.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, sí...

Esperanza García González

Entero.

Alberto Villagrasa Gil

No, si... (Veus de fons.) Ya está. Sería: «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, dintre del conveni de col·laboració de 
l’any 2006...»

Irene Rigau i Oliver

Que en el marc del conveni...

Alberto Villagrasa Gil

Sí.

Irene Rigau i Oliver

Per tal que...

Esperanza García González

Irene...

Alberto Villagrasa Gil

A buscar abans de fer..., tal, el mateix que segueix. (Veus de fons.)

Lluís Guinó i Subirós

Una ubicació alternativa.

Alberto Villagrasa Gil

Exacte. (Veus de fons)

El president

Vots a favor?

Alberto Villagrasa Gil

Un moment. I, per acabar, per un tema d’al·lusions...

El president

Crec que no cal –crec que no cal.

Alberto Villagrasa Gil

Hombre, insultar y...
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El president

No cal.

Alberto Villagrasa Gil

«Demofóbicos» yo creo que es un insulto que merece una alusión muy directa a mi 
partido y lo que no es mi partido.

El president

Crec que no cal.

Alberto Villagrasa Gil

Y a mí me sabe mal que la señora Vehí anteponga el interés político a la salud de las 
personas.

El president

Bueno...

Alberto Villagrasa Gil

Y ser demofóbico es no condenar regímenes como el de Castro. Yo condeno el fran-
quismo...

El president

Bueno...

Alberto Villagrasa Gil

...pero condeno...

El president

Seguim. Sotmetem...

Alberto Villagrasa Gil

Usted a eso..., le da vergüenza hacerlo.

El president

Sotmetem a votació..., que estem fora del debat. Sotmetem a votació la proposta de 
resolució. Entenc que es vota íntegrament la proposta de resolució.

Per tant, vots a favor?
Hi han 19 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit dels Socialistes de 

Catalunya, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi ha 1 vot en contra, de la CUP.
I, per tant, no hi ha cap abstenció.
Queda aprovada la proposta de resolució amb aquest text que s’ha acordat in voce fa 

un moment.
I, per tant, doncs, només dir que és la darrera sessió del període de sessions, d’aquest 

període de sessions de la Comissió d’Interior. I, encara que tindrem ocasió de veure’ns 
en els propers dies, perquè l’activitat parlamentària d’aquest període segueix, doncs, en 
tot cas, a tots aquells que no vegem, bones festes de Nadal i bona entrada d’any.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i tretze minuts.
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