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Sessió 14 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les cinc de la tarda i sis minuts. Presi-
deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells i Solé; de la 
secretària, Assumpta Escarp Gibert, i de la secretària en funcions, Eva Granados Galiano. 
Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Natàlia Figueras i Pagès, Germà Gordó i Aubarell, Lluís Gui-
nó i Subirós, Lluís Llach i Grande, Jordi Orobitg i Solé, Eduardo Reyes i Pino, Jordi-Miquel 
Sendra Vellvè, Anna Simó i Castelló i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Jean 
Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuen-
tes, pel G. P. de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez 
i 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 Anna Gabriel i Sabaté i Mi-
reia 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 

(tram. 200-00019/11). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 
de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Interior. G. P. C’s, G. P. CSP, 
G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 283, 30).

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió catorzena de la Comissió d’Interior.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament d’Interior)

200-00019/11

L’únic punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat de la secció pressupostària cor-
responent al Departament d’Interior.

L’article 130 del Reglament del Parlament fixa les pautes que s’han de seguir en la 
substanciació del debat. El debat s’inicia amb la intervenció del conseller –en aquest 
cas, el conseller d’Interior–, i tot seguit intervindran, per un temps màxim de quinze mi-
nuts, cadascun dels grups que han presentat esmenes a la totalitat, per poder-les defensar.

Els vull avançar que el conseller ha comunicat a la Mesa que, després de les inter-
vencions dels grups que han presentat esmena a la totalitat, vol intervenir en el debat; 
però just abans d’aquesta intervenció també farem un petit recés, d’uns cinc minuts, 
més o menys. Tot seguit farà aquesta intervenció. Per tant, això vol dir que obrirà un 
torn de rèplica als grups esmenants. Posteriorment, donarem pas a la intervenció dels 
grups que no han presentat esmena a la totalitat. Després d’aquesta intervenció, farem 
un segon breu recés també, i tot seguit, doncs, donarem pas a la votació.

Per tant, donem la benvinguda al conseller d’Interior, l’honorable senyor Jordi Jané 
i Guasch, i al secretari general, el senyor Cèsar Puig, i a tots els membres del Departa-
ment d’Interior que avui acompanyen el membre del Govern que fa la defensa de la seva 
secció pressupostària.

I, sense més, doncs, senyor conseller, té la paraula per un temps aproximat d’uns 
trenta minuts.

Gràcies.

El conseller d’Interior (Jordi Jané i Guasch)

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, comparec davant la 
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per tal d’exposar les línies generals del 
pressupost de l’any 2017 del Departament d’Interior. M’acompanya tot l’equip directiu 
del departament, encapçalat pel seu secretari general, el senyor Cèsar Puig.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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El projecte de llei que els presentaré, pel que fa a aquest projecte de pressupost del 
Departament d’Interior, s’ajusta, com no pot ser d’altra manera, als criteris generals 
del pressupost de la Generalitat; uns criteris definits per la sostenibilitat financera, la 
creació d’ocupació, l’impuls econòmic i, sobretot, uns pressupostos compromesos amb 
les polítiques socials de l’Estat i de l’estat del benestar, i on també vull incloure expres-
sament..., quan parlem d’aquestes polítiques dirigides a garantir el benestar de les perso-
nes, hem d’incloure-hi també les polítiques dirigides a vetllar per la seva seguretat i que 
venen dins d’aquest Departament d’Interior, el pressupost del qual els passaré a exposar.

Però, si m’ho permet el president, abans d’exposar les partides pressupostàries, vo-
lia fer avui un agraïment exprés. Avui estem en una situació d’alerta per onada de fred i 
–efectivament, la vam anunciar dilluns– des d’ahir dimarts; avui ho hem viscut. Aquest 
dimecres al matí, pràcticament tot Catalunya estava amb temperatures sota zero. I són 
molts els serveis d’emergències que han fet dispositius especials per atendre les perso-
nes que més ho necessiten. Per tant, el meu agraïment exprés, com a conseller d’Interior, 
a tots ells.

I, si m’ho permeten també, un cert advertiment. A partir d’aquest vespre, quan es pon-
gui el sol, es tornaran a repetir a tot el país, segurament, temperatures sota zero. D’aquí 
que, a partir del vespre, de matinada, abans que surti el sol, moltes carreteres seran au-
tèntiques pistes de gel. I això és un perill per als conductors, un perill per als vianants; 
ho hem de tenir molt en compte. I, per tant, aquest prec a tothom de que davant d’aques-
tes temperatures tan fredes que provocaran aquestes gelades en indrets que hi toca poc 
el sol..., tinguem-ho molt en compte a l’hora, doncs, de vetllar també perquè no es pro-
dueixin accidents, perquè no hàgim de lamentar víctimes, per culpa, en aquest sentit, 
d’aquestes carreteres que esdevenen pràcticament, a primera hora del matí, pistes de gel.

Passo ja, senyor president, a exposar les grans xifres del pressupost 2017. Aquest 
pressupost s’adequa a les actuacions prioritàries concretades en el Pla de govern de 
l’XI legislatura que corresponen al Departament d’Interior. Òbviament respon als cri-
teris generals dels pressupostos de la Generalitat. Així mateix, consoliden les mesures 
que en matèria de seguretat pública ja vam anunciar que realitzaríem en la comparei-
xença que va iniciar aquesta legislatura, la que va tenir lloc en aquesta mateixa comis-
sió, el passat 11 de febrer.

Per explicar aquestes grans xifres, centrarem aquesta compareixença en dos eixos. 
Un primer..., de manera esquemàtica, detallarem les partides existents per capítols, se-
gons la classificació de la despesa econòmica. I, en segon lloc, i de manera més ana-
lítica, s’especificaran els aspectes més rellevants dels diferents programes econòmics 
corresponents a seguretat ciutadana, trànsit i seguretat viària, prevenció, extinció d’in-
cendis i salvament, formació del personal de seguretat, i protecció civil.

La despesa prevista..., i ho poden veure en aquest quadre que està en la mateixa 
diapositiva. La despesa prevista per a aquest any 2017 –una despesa que desitjo que 
aconsegueixi el necessari suport parlamentari– és de 1.246,4 milions d’euros. Suposa 
un increment del 7,4 per cent, i 85,5 milions respecte a l’any 2015. Si afegim a aques-
ta previsió els organismes autònoms, les xifres globals del departament comporten 
un pressupost consolidat de 1.348,8 milions, que suposen un increment del 7 per cent 
respecte al pressupost de l’any 2015, amb 88,8 milions més. I això, si m’ho permeten, 
és una evolució pressupostària que s’adequa al conjunt del pressupost de la Generali-
tat, és molt paral·lela, i l’objectiu no és altre que el de poder garantir unes polítiques 
públiques de seguretat i d’emergències que siguin de qualitat. I aquest és l’objectiu 
que ens plantegem.

Entrant ja al primer dels blocs, el pressupost per capítols, anem en primer lloc al 
capítol que s’emporta el 86 per cent del pressupost, que és el capítol I, que és el capí-
tol de personal. És obvi que al Departament d’Interior, per la seva pròpia estructura, 
el capítol I és el capítol que comporta major despesa i, en total, és aquest 86 per cent; 
que d’aquest 86 per cent cal dir que un 80 per cent correspon al Cos de Mossos d’Es-
quadra, un 14 per cent al Cos de Bombers, i un 6 per cent a la resta de personal del 
departament.

Si analitzem dintre d’aquestes despeses de personal..., serien un total de 1.026 mi-
lions d’euros. Suposen un increment d’un 1,7 per cent; és a dir, 17,4 milions d’euros més 
que a l’exercici del 2015. El principal motiu d’aquest increment és el mateix increment 
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retributiu d’un 1 per cent per al personal del sector públic, que evidentment es reflecteix 
també en les despeses finals del capítol I del Departament d’Interior.

Vull recordar –i és bo que ho faci aquí, al Parlament– que l’any passat no vam po-
der fer, no vam poder realitzar, no vam poder convocar, com era intenció del Govern, 
les quatre-centes places d’una nova promoció del Cos de Mossos d’Esquadra, com 
teníem previst si s’hagués aprovat el pressupost del 2015, que malauradament no es 
va aprovar. Per tant, aquestes places no les vam poder convocar l’any passat. Aquella 
promoció, si s’hagués pogut convocar, ara ja estaria a l’Institut de Seguretat Pública i 
s’estaria formant, i probablement a mitjans d’aquest any, doncs, s’incorporarien com 
a nous agents del cos i els tindríem, a mitjans d’aquest any, ja patrullant pels nostres 
pobles, ciutats... Malauradament, doncs, no ha sigut així. La taxa de reposició, legal-
ment, no ens permetia fer aquesta promoció en gran, una promoció del Cos de Mos-
sos d’Esquadra.

Sí que, mitjançant la taxa de reposició –agraïm molt l’esforç del secretari general 
per fer-ho possible, negociant-ho amb Funció Pública, mirant baixes i altes...–, s’han po-
gut fer convocatòries i promocions per a la resta de categories del cos a partir de capo-
ral, incloent-hi també caporals i caporales. De caporals i caporales, inclosos caporals i 
caporales, fins a les darreres places de comandament, sí que es poden fer convocatòries, 
o se n’han pogut fer ja, agafant el petit marge que ens permetia la taxa de reposició, i 
sempre fiscalitzats per la mateixa Administració General de l’Estat, que cada vegada 
que fem una convocatòria ens envia ràpidament un ofici per tal que justifiquem que la 
podem fer, depenent de les altes i baixes, no?

I els explico això, perquè algun cop..., i és un bon moment avui per aclarir-ho. Per 
què no es va fer aquesta promoció de quatre-cents? Perquè legalment no la podíem fer; 
sí que hem pogut, estirant, doncs, al màxim aquesta taxa de reposició, fer les promo-
cions que s’han fet i les convocatòries que s’han fet, a partir, doncs, de la categoria de 
caporal i caporala.

De la resta de capítols, l’increment més rellevant correspon al capítol II, la despesa 
de béns corrents i serveis, en 51,9 milions d’euros més; és a dir, un increment del 44,4 
per cent. Gran part d’aquest increment correspon a l’àrea TIC, tecnologies de la infor-
mació i comunicació. I no cal dir que, en l’àmbit de la seguretat pública i la gestió de les 
emergències, l’eficiència en la comunicació és un element nuclear.

El capítol II també experimenta creixement per les dotacions pressupostàries des-
tinades a la renovació de vestuari i equipaments dels cossos operatius, especialment 
d’emergències. En aquest sentit, el pressupost evidencia el compliment de les prime-
res accions previstes per a aquest any del Pla estratègic de Bombers, aprovat al llarg de 
l’any 2016 i que vaig tenir oportunitat també d’explicar-lo en seu parlamentària. Allò 
que estava previst en aquell pla estratègic, en aquest projecte de pressupost comença a 
materialitzar-se en accions concretes, com no podia ser d’altra manera.

El capítol IV, «Transferències corrents», incrementa en un 54,4 per cent, augmentant 
en 7,6 milions d’euros. Aquest creixement es deu principalment a l’increment de trans-
ferències a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i al CAT112, per assegurar l’es-
tabilitat pressupostària d’aquests organismes.

El capítol VI, «Inversions», creix un 237 per cent. Aquesta crescuda, que suposa un 
increment a 12 milions d’euros, és perquè la partida del 2015 era de 3 milions d’euros. 
I per què creix? Doncs, creix per la previsió d’obres en infraestructures tant en parcs de 
bombers com en comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra, i després m’hi referiré. Per 
tant, aquest increment de 237 per cent és perquè es comença a revertir aquella fase de 
no poder invertir ni en comissaries ni en parcs de bombers. Això es reverteix amb els 
projectes que, també, tot seguit els detallaré.

Passo ara al segon gran capítol d’aquesta exposició, que són les principals actua-
cions. Les principals actuacions les classifiquem en funció del programa pressupostari, 
i això ha de permetre a les diputades o als diputats..., ha de permetre observar millor el 
caràcter transversal de les polítiques públiques del Departament d’Interior i saber exac-
tament on es destinen els diners, on hi han les prioritats.

La classificació per programes és la següent: al programa de seguretat ciutadana 
s’hi destinen 949,1 milions d’euros; al programa de prevenció, extinció d’incendis i sal-
vaments, 195,3 milions d’euros; al programa de protecció civil, 11,3 milions d’euros; al 
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programa de trànsit i seguretat viària, 54,4 milions d’euros, i, finalment, al programa de 
formació de personal de seguretat, 12,4 milions d’euros.

Com he repetit en més d’una ocasió, des del Departament d’Interior treballem dia 
a dia per la millora de la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes. Ho fem amb la 
convicció que més seguretat equival a més llibertat i, per tant, més justícia i més qua-
litat de vida. Aquest treball és cada vegada més apreciat per la ciutadania. Ho saben, i 
ho vam comentar aquí, com els mateixos resultats de l’Enquesta de seguretat pública de 
Catalunya demostren que la percepció de les persones, aquella percepció sobre el seu 
nivell de seguretat, és una percepció que va a l’alça. I també, com ha disminuït la pobla-
ció que s’ha considerat víctima d’un fet delictiu. Però aquests indicadors no ens poden 
fer abaixar la guàrdia en cap moment, i per això els pressupostos que els presentem re-
forcen encara més el compromís del Govern amb la seguretat pública.

Seguidament, els vull detallar mesures concretes pressupostades en cada un 
d’aquests cinc programes, que demostren aquest compromís del Govern.

Passem, per tant, ja, a cada un d’aquests programes. Començo per exposar el pro-
grama de seguretat ciutadana. En primer lloc, hem de compensar el que és un decreixe-
ment natural de la plantilla de la Policia de la Generalitat. I, per tant, hi ha la previsió..., 
si s’aprova aquest pressupost es podrà aprovar una oferta pública d’ocupació. I si això és 
així podrem convocar cinc-centes noves places, una nova promoció del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Aquesta és la voluntat del Govern en aquest capítol de seguretat ciutadana: 
que el pressupost permeti aquesta oferta pública d’ocupació i poder fer una promoció de 
cinc-centes places. L’any passat l’hauríem volgut fer, com he explicat, de quatre-centes. 
No va poder ser. Aquest any en demanem..., volem posar a l’oferta cinc-centes noves 
places per cobrir una necessitat que la mateixa evolució del cos la fa necessària i el ma-
teix requeriment de seguretat, també.

L’impacte pressupostari que això tindrà... En termes de formació dels aspirants 
serà aquest any, en què es faria la convocatòria i entrarien a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. A efectes d’incorporació dels nous agents ja en plantilla no ho 
seria, doncs, fins al 2018, en què s’acabarien incorporant els d’aquesta promoció que 
volem fer aquest any 2017.

A part, en aquest primer trimestre de l’any 2017, es resoldran els processos selec-
tius de promoció interna i d’oferta pública per cobrir 18 places d’inspector, 12 places 
d’intendent i 8 places de comissari o comissària del Cos de Mossos d’Esquadra, cor-
responents a la convocatòria publicada al novembre de l’any 2016. I també s’inclou la 
convocatòria d’una plaça de major, que convé ressaltar que no té cap implicació pres-
supostària per al Departament d’Interior. Zero euros d’implicació pressupostària, si ho 
comparem amb la previsió pressupostària que ja hi ha actualment per a la prefectura del 
cos. Exactament la mateixa. I, per tant, jo també ho volia destacar, perquè algun cop 
s’ha preguntat, fins i tot hi ha hagut alguna pregunta parlamentària en aquest sentit, i ho 
volia, doncs, posar de manifest.

En el capítol de millores en recursos humans dels Mossos d’Esquadra, convé desta-
car l’increment del 128 per cent respecte a l’any 2015, amb l’objectiu de millorar, entre 
d’altres, la dotació i reposició de la uniformitat operativa del cos. I vull recordar, també, 
que durant aquest any 2016..., i, per tant, això ja té repercussió pressupostària en el pres-
supost de l’any 2017. Durant aquest any 2016 –i, per tant, ja es paga en aquest 2017–, 
hi han 202 noves caporales i caporals, 87 sergents, 32 sotsinspectores o sotsinspectors. 
I, per tant, hem acabat un procés que es culminarà amb els nous 500 agents. Però ho 
vull posar molt de manifest, perquè és una fita històrica, perquè feia molt que no es feia 
–molts i molts anys, que no es feia.

Què hem fet? Què ens hem proposat fer? Ens hem proposat desenvolupar allò que 
preveu una llei aprovada en aquest Parlament, concretament l’article 18 de la Llei 10/94, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, aprovada per aquest Parlament sen-
se cap vot en contra. Aquella llei preveu les diverses categories del cos. I desenvolupem 
expressament l’article 18 d’aquella llei amb totes les categories cobertes i totes les con-
vocatòries fetes. I en faltarà una, que jo els demano per això, també, el suport d’aquest 
Parlament a aquests pressupostos, perquè així podrem aprovar l’oferta pública d’ocu-
pació, podrem realment oferir aquestes noves cinc-centes places de nous agents, noves 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra que volem portar endavant.
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També, dins d’aquest programa de seguretat ciutadana, em vull referir molt concre-
tament a un aspecte que justifica també la necessitat d’aquest pressupost, que és el tema 
de l’amenaça terrorista: quatre sobre cinc. No és un fet puntual. Ara m’hi referiré.

Hem de reforçar les mesures de seguretat i de protecció. I això comporta que no-
més en hores de patrullatge aquest pressupost preveu 1.700.000 hores de patrullatge 
del Cos de Mossos d’Esquadra, destinades al programa operatiu específic antiterrorista 
–1.700.000. Preveu, també –i ho vull destacar–, acabar de dotar..., ja estaria pràctica-
ment aquest mes de desembre, però s’acabarà aquest mes de gener-febrer. La previsió és 
acabar de dotar d’aquells recursos necessaris per als efectius policials. Uns recursos que 
comporten que la totalitat dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra tinguin armilles 
interiors, i tinguin també, evidentment, les corresponents fundes exteriors. Em diuen 
que serà el primer cos, d’un volum com el Cos de Mossos d’Esquadra, en què tots els 
seus membres tindran aquesta dotació de les seves armilles, i l’entrega, doncs, d’aques-
tes armilles a tots. I això, evidentment, és un punt que també vull posar en relleu.

Com també vull posar en relleu un punt important, que segur que no passarà des-
apercebut. Hi ha una inversió de 8 milions d’euros en el nou servei integral d’intercep-
ció i monitorització de comunicacions, Siltec, per millorar les prestacions del sistema 
actual, amb l’objectiu de fer front a l’amenaça terrorista i a altres situacions delictives 
que es produeixen diàriament. I els en podria dir exemples diaris.

Ahir mateix..., i això no se sap encara, però ja els ho puc avançar perquè ja ha passat 
–no se sap, però ja ha passat. Ahir es va desarticular una important banda criminal, una 
banda organitzada que havia fet tot un seguit de fets delictius. En el darrer d’ells, doncs, 
havien agafat dues persones, s’havien fet passar per policies, els emmanillen, els porten 
–no en vull donar més detalls– a uns determinats indrets, els roben. Tot això finalment es 
denuncia. I gràcies a que el jutge autoritza una intercepció telefònica, sabent els indrets 
concrets on havien estat, comprovant quins terminals mòbils havien hagut en aquells in-
drets, ahir es van poder produir, practicar catorze detencions. I són catorze detencions 
que desarticulen un grup importantíssim. Gràcies a què? A aquestes noves tecnologies. 
No s’estava aplicant encara aquest Siltec, que..., jo no hi entenc gens, però sembla ser que 
és una tecnologia avançada important, i que el Cos de Mossos d’Esquadra obligatòria-
ment, per a les seves funcions policials, en ple segle XXI ha de tenir. Però els he volgut 
posar aquest exemple, de quina manera, a vegades, aquestes tasques policials..., donen, 
en aquest cas, amb persones que estan organitzades en bandes, que parlen entre elles, i 
que la intercepció de les comunicacions fa possible, doncs, que es pugui arribar a detec-
tar quins són els presumptes –presumptes– autors d’aquestes accions delictives.

En la lluita contra el terrorisme, vull assenyalar també la participació del Departa-
ment d’Interior, conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, en un programa eu-
ropeu centrat en detectar la radicalització i el reclutament de terroristes en l’anomenat 
internet profund, dark web. Aquest programa a nivell europeu es coneix com a Tensor. 
I també en aquest sentit, ara que parlem d’internet, vull recordar que el passat dia 2 de 
gener es va conèixer que Facebook, Microsoft, YouTube i Twitter, com a principals xar-
xes socials, havien creat una aliança per frenar la proliferació de contingut terrorista 
online mitjançant la creació d’una base de dades compartides amb petjades i senyals 
que puguin utilitzar per marcar i identificar el contingut que enalteixi el terrorisme 
o que estigui pensat per reclutar nous integrants a través de xarxes socials.

Per altra banda, no podem relaxar-nos, perquè aquesta és una amenaça que és im-
portant i que és propera. El passat 1 de gener, el ministre d’Interior britànic assegurava 
que l’objectiu de Daesh era dur a terme atacs massius a Europa. Per tant, tots els cos-
sos policials s’han de preparar al màxim. I aquesta mateixa setmana es va detenir al 
País Basc un home a qui se li atribueix haver captat joves en risc d’exclusió social i ha-
ver-los enviat a Turquia per integrar-se a Daesh. Això passava aquí, al País Basc. Passa-
va aquesta mateixa setmana. Sembla ser que aquest presumpte terrorista gihadista for-
mava part de l’estructura de Daesh –detingut aquesta setmana, detingut al País Basc– i 
feia tasques de captació i adoctrinament a internet des de l’any 2010. Doncs, bé, aquest 
presumpte gihadista detingut al País Basc, s’ha acreditat que hauria conviscut amb un 
integrant de l’organització terrorista detingut al Marroc, que duia un pen drive amb ins-
truccions de Daesh per a una cèl·lula a Estrasburg, on militava un altre dels seus contac-
tes que s’havia detingut el 19 de novembre. La cèl·lula d’Estrasburg –perquè vegin tota 
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la connexió– estava constituïda per cinc persones de diferents nacionalitats, que van ser 
detinguts el 19 de novembre de 2016 a Estrasburg i Marsella. Segons la fiscalia, plane-
javen atacar l’1 de desembre, i entre els seus blancs estaven, entre els seus objectius, el 
parc temàtic Disneyland París, una caserna general de la policia, una estació de metro, 
cafès del centre de la ciutat i un mercat nadalenc.

Aquest és un exemple claríssim de quina connexió hi ha: una connexió global. Una 
connexió global que exigeix la col·laboració i la coordinació entre les diverses forces 
policials. És del tot necessària. Aquest fenomen no coneix fronteres, i, per tant, ens 
demostra clarament que els Mossos d’Esquadra s’han d’integrar al CITCO, el Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, perquè això és necessari per 
preservar la seguretat de tots. I ens demostra, també –i ho vull recordar un cop més–, la 
necessitat de donar compliment a l’article 164 de l’Estatut, la necessitat de reunir com 
més aviat millor la Junta de Seguretat de Catalunya.

Demà mateix, el secretari general del departament, el director general de la Poli-
cia, negociaran amb el secretari d’estat de Seguretat l’ordre del dia del que ha de ser 
una futura i urgent convocatòria d’aquesta Junta de Seguretat. És del tot necessari; ho 
he repetit des de l’inici en què vaig arribar al Departament d’Interior. Hem de millorar 
l’intercanvi d’informació en l’àmbit internacional, entre les diverses policies. Hem de 
millorar la col·laboració amb policies d’altres països. Fa falta –és una exigència de l’Es-
tatut– que la Policia de la Generalitat participi en els grups de treball de col·laboració 
amb les policies d’altres països en què participi l’Estat i que tingui accés a les bases de 
dades policials en l’àmbit de la seguretat; això fa falta.

I, a més a més, vull recordar que cal certificar el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra que des de l’any 2010 es produeix, i que aquí també hi ha un deute pendent de 
molts milions d’euros que ve lligat, també, a aquesta necessitat de celebrar una junta de 
seguretat. Ens sentim deutors del que aprova aquest Parlament. Som respectuosos amb 
el que aprova aquest Parlament. I aquest Parlament de Catalunya ha aprovat instar el 
Govern a que, com més aviat millor, es reuneixi la Junta de Seguretat. En tenim diver-
ses mocions, això no pot esperar més. I, per tant, el secretari general, el director general 
es posen ja a negociar aquest ordre del dia. Però, ho repeteixo, és un tema que no pot 
esperar més. L’hi vaig traslladar al mateix nou ministre de l’Interior i, ho repeteixo, és 
urgent, per raons operatives, per raons de cooperació policial i per raons del mateix fi-
nançament del Cos de Mossos d’Esquadra.

Passo ara, també, dintre d’aquest àmbit de seguretat ciutadana, a tot l’àmbit 
aquest de la inversió tecnològica. L’any 2016 s’ha fet la primera fase, amb dotació de 
nou-centes tauletes, des de les quals es poden efectuar identificacions de vehicles i 
persones. Això també ha sigut un guany per part del Cos de Mossos d’Esquadra, dis-
posar d’aquestes tablets.

Respecte a les inversions en infraestructures que abans els havia comentat, aquest 
pressupost també comporta que existeixen més de 8 milions d’euros pressupostats per 
a l’execució d’obres en comissaries, tant de millora, com de remodelació, com de cons-
trucció nova. Més concretament: es preveu una nova comissaria corresponent a l’àrea 
bàsica de policia de Sarrià - Sant Gervasi, a la ciutat de Barcelona; les obres de cons-
trucció de la nova comissaria de districte de la Jonquera; i, entre d’altres, l’execució i 
finalització de les obres de la comissaria de Banyoles. Així mateix, durant el primer 
semestre de l’any 2017 es realitzarà el projecte executiu de la nova comissaria de Tor-
redembarra, amb un import de 177.000 euros per a la seva redacció.

Aquest any –i m’acompanya també el director Jordi Jardí, que ens ha ajudat molt 
a impulsar-ho–, també existirà un impacte pressupostari de 150.000 euros per a l’or-
ganització de la Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Ur-
bana, l’EFUS. Ho assenyalo, perquè és molt important, tal com ja he dit abans, inter-
nacionalitzar la bona tasca que realitzen els Mossos d’Esquadra i donar a conèixer el 
nostre model de seguretat pública. I aquest esdeveniment que organitza –i que es farà, 
doncs, aquí a Catalunya– aquesta Conferència Internacional EFUS, doncs, és impor-
tant posar-la en valor.

Passo ja al programa de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Com ja he 
destacat, en l’àmbit de Bombers l’any 2017 ve marcat pel desenvolupament del Pla 
estratègic 2017-2022, un pla que respon a la necessitat d’actualitzar el Cos de Bom-
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bers a nivell de recursos humans, infraestructures, vehicles, vestuari i els mateixos 
parcs de bombers.

Una de les prioritats d’aquest pla és el reforç de recursos humans. L’any passat es 
van convocar 350 places de bombers voluntaris que ara passaran per l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya.

Durant la campanya forestal 2017 –i el director, Juli Gendrau, doncs, està vetllant 
perquè pugui ser així–, s’incorporaran en pràctiques els 153 bombers de l’escala bàsi-
ca, un cop hagin superat les proves del concurs oposició i el curs de formació a l’Escola 
de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Crec que 
el procés selectiu per veure quins aniran a l’institut està ja pràcticament finalitzat; ja 
tindrem aquests 153 aspirants que si superen els cursos, com espero que així sigui, de 
l’institut ja es vol que es puguin incorporar en pràctiques a la propera campanya forestal 
per ja aprofitar, doncs, aquest procés selectiu que ja s’ha endegat.

I ho vaig dir i ho vaig anunciar: no s’acabava amb aquesta convocatòria de 153; 
aquest any, si s’aprova el pressupost, a l’oferta pública d’ocupació 150 noves places del 
Cos de Bombers de la Generalitat està previst, doncs, ofertar.

I dir també que el pressupost contempla la promoció interna de 22 places de ser-
gents, 57 places de caporals del Cos de Bombers, que està previst que superin el con-
curs d’oposició i el curs de formació a finals del 2017. I la convocatòria de 7 places 
d’inspectors i 18 places de sotsinspectors del Cos de Bombers.

Perquè ho vegin, per tant: impuls de personal i noves promocions en Mossos d’Es-
quadra; impuls de personal i noves promocions pel que fa, doncs, al Cos de Bombers. 
La directora Annabel Marcos, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya... Evi-
dentment, hi haurà més activitat, si tot això es pot portar a terme. L’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya també tindrà nova activitat per donar atenció, formació a les no-
ves promocions que ens arribaran.

Respecte a la inversió en infraestructures del Cos de Bombers, cal indicar que el 
pressupost que presentem per a la reforma o construcció de nous parcs sobrepassa els 
5 milions d’euros. Entre les més destacades es contempla la finalització de les obres de 
renovació del parc de bombers de Vilafranca del Penedès i l’inici de les obres de reno-
vació dels parcs de bombers de Girona, Figueres, Granollers, Moià, Balaguer i Solso-
na, i del parc de bombers voluntaris de Seròs, i de la nova sala de control regional de 
Girona.

Quant a inversió per vehicles, s’ha dotat un import de 2,2 milions d’euros que per-
metrà la renovació de 32 vehicles lleugers, la licitació de 181 vehicles pesants i 8 vehi-
cles destinats als equips de prevenció activa i forestal. Per tant, també, tota aquesta re-
modelació que havíem anat anunciant al pla estratègic s’anirà concretant.

L’èxit del model de Bombers de la Generalitat de Catalunya es basa –i ho vull agrair 
un cop més– en la professionalitat dels bombers funcionaris i bombers voluntaris del 
cos. Per mantenir el nivell de qualitat i excel·lència del servei que es presta és necessari 
oferir el millor equipament i material específic possible. Ho hem destacat; a vegades, 
imatges que no ens havien agradat i que dèiem: «Hem de renovar aquest equipament.» 
Doncs, bé, demà mateix comencem –demà mateix comencem– el lliurament d’un total 
de 4.225 EPI, equips de protecció individual d’intervenció, en què hi han participat ac-
tivament també, en com s’ha de dissenyar aquest equip, els mateixos bombers que des-
prés han de portar aquests equips, no? I ha sigut un procés llarg i que s’ha volgut que si-
gui el màxim participatiu possible perquè aquests nous equips permetin la millor tasca 
d’aquest Cos de Bombers. I, en aquest sentit, el pressupost preveu destinar 10 milions 
d’euros en vestuari i equipament per als bombers.

Així mateix, pel que fa al material d’intervenció i operatiu de què disposen els bom-
bers, es renovaran 25 equips d’excarceració per al rescat de víctimes en accidents de 
trànsit. Van quedar segons del món en el concurs mundial..., els segons del món van ser 
els Bombers de la Generalitat, en aquestes tasques d’excarceració en accidents de tràn-
sit. Com també 2.000 mànegues, 200 motxilles portamànegues, 200 ampolles d’aire, 
200 equips de protecció respiratòria, 16 càmeres tèrmiques i 2 tendes de comandament, 
per un total de licitació d’1 milió d’euros. Així, també, l’adquisició de la part principal 
de tot això voldríem que es fes abans de l’inici de la campanya forestal, perquè es pugui 
ja, doncs, tenir plenament operatiu durant la campanya forestal.
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Passo ara al programa de protecció civil. Com saben, a Catalunya els ajuntaments, 
la Generalitat tenen la responsabilitat sobre la protecció de les persones, els béns, les 
infraestructures, el medi ambient i el normal funcionament dels serveis bàsics o essen-
cials; és a dir, el que coneixem com a protecció civil. Ens acompanya també el seu di-
rector general, en Joan Delort.

El pressupost per a aquest any 2017 contempla accions per ser més efectius en 
aquesta tasca, apostant per la implementació territorial..., una implantació territorial 
dels plans de protecció civil, i la realització de simulacres, a nivell territorial, que per-
metin la coordinació entre els diferents actors públics i privats que conflueixen en una 
situació de risc o emergència.

Es continuarà amb el pla de renovació d’equipament i terminals de Mossos d’Esqua-
dra, Bombers i Protecció Civil, de la xarxa de radiocomunicacions Rescat, una xarxa 
que gestiona –i també l’hi vull agrair– la directora de Serveis, la senyora Raquel Sista-
ré. Es renovaran prop de mil terminals i s’invertirà 1,5 milions en estacions repetidores. 
A més a més, existeixen recursos per cedir gratuïtament, als ajuntaments de les cent 
setze associacions de voluntaris de Protecció Civil, les emissores Rescat, perquè s’in-
corporin a aquesta xarxa de comunicació d’emergències. I algunes d’aquestes cessions 
gratuïtes a algunes d’aquestes associacions de voluntaris de Protecció Civil, que això es 
fa a través del corresponent ajuntament, doncs, ja s’han anat fent.

Es preveu també una despesa de 71.000 euros per a la renovació de tres sirenes 
d’avís a la població per risc químic, per tal de millorar la xarxa general d’alarmes i co-
municacions de protecció civil.

En la comunicació d’emergències, com saben, el CAT112 és estratègic i té un paper 
cabdal en el si de la gestió de les situacions de risc i necessitat. Ens acompanya també 
el seu director, el senyor Federic Adan. Així, l’objectiu prioritari és millorar-lo, dotant 
amb més recursos la prestació d’atenció de trucades d’urgència a Catalunya a través 
d’aquest telèfon 112. Emergències: 112. Recalcar-ho: quan hi ha una emergència, 112. 
I trucades operatives han d’anar al 112.

Concretament, per aquest fet hi ha un increment pressupostari que, entre altres mi-
llores, suposarà que..., actualment s’atén el 112 en cinc idiomes, i a partir d’aquest any 
passarà a atendre’s, a part dels cinc idiomes que ara hi ha, que són català, castellà, an-
glès, francès o alemany, passarà també..., en vint-i-vuit idiomes més. Perquè el 112 està 
per atendre les persones quan ho necessiten, i quan més ho necessites parles en el teu 
idioma. Catalunya som un país, som una nació d’acollida de milions de persones que 
ens visiten; ens visiten d’arreu del món. I, per tant, aquests milions de persones que ens 
visiten, quan tenen una emergència, saben que trucant al 112, parlant en el seu idioma..., 
podran ser atesos a través del 112 amb la incorporació d’aquests vint-i-vuit idiomes 
més, que també ho vull posar de manifest.

Passo ja al programa de trànsit i seguretat viària. En aquest programa de trànsit i se-
guretat viària –ens acompanya, i l’hi agraeixo, la directora del Servei Català de Trànsit, 
la senyora Eugènia Domènech–..., és un dels reptes importants que tenim: reduir les víc-
times mortals a les carreteres. No hem presentat encara el balanç, però els vull avançar 
una dada que ahir feia extensiva a tot el Govern de Catalunya. Ahir, en la reunió de go-
vern, vaig presentar un balanç provisional d’1 de gener a 31 de desembre –dades tanca-
des provisionals a vint-i-quatre hores. S’han registrat, el passat any, 125 accidents –125 
accidents– amb víctimes mortals. Això suposa un 20,89 per cent menys d’accidents a la 
xarxa interurbana amb relació a l’any passat. L’any passat en vam tenir 158. Aquest any, 
125 accidents mortals. És la xifra d’accidents mortals més baixa de la història de Ca-
talunya. I, per tant, s’ha fet una tasca... S’ha de continuar; no podem abaixar la guàrdia 
en absolut, perquè segueixen havent-hi massa accidents de trànsit. Però aquesta dada la 
vull posar, doncs, en relleu. I, malgrat això, sempre que hi han morts, sempre que hi han 
accidents són dades que no ens agraden, i per això no hi ha un relaxament, en absolut.

En aquest sentit, seguirem invertint, i molt, en polítiques de trànsit. Es destinarà 1 
milió d’euros en l’entrada en funcionament de disset nous trams de control de velocitat 
mitjana –aquests radars per tram–; 200.000 per a la redacció de convenis marc de col-
laboració amb els ajuntaments per a la millora de la seguretat viària urbana; a més, es 
preveuen 2,5 milions d’euros per a la cessió de cinemòmetres, etilòmetres i kits de dro-
gues als municipis. I vull recordar una dada: que segons l’Institut de Medicina Legal i 
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Forense gairebé la meitat dels conductors morts el 2015 en accident de trànsit i dels que 
es va fer una autòpsia, un 48,9 per cent –per tant, gairebé la meitat– havien consumit o 
bé alcohol, drogues o fàrmacs. Per tant, és una dada a tenir en compte. I, per tant, tot 
això que s’inverteix en aquest sentit crec que va en la direcció correcta.

També les víctimes. Per donar suport a les víctimes de trànsit, s’ha previst una parti-
da addicional de 90.000 euros per a l’ampliació del Servei d’Informació i Atenció a les 
Víctimes de Trànsit, mitjançant un conveni amb el servei d’emergències mèdiques, amb 
l’objectiu d’oferir atenció psicològica immediata a les famílies i persones de les vícti-
mes mortals o dels ferits greus. A més, s’ha pressupostat 1 milió d’euros per realitzar 
una nova campanya de comunicació i conscienciació social dels accidents de trànsit. 
Així mateix, es reforçarà la campanya amb accions divulgatives específiques adreçades 
a col·lectius vulnerables.

Passo ja al darrer d’aquests programes, al programa de formació del personal i segu-
retat. Ja he dit que ens acompanyava la directora Annabel Marcos, de l’Institut de Segu-
retat Pública. I és un element nuclear, l’institut. Té la finalitat d’oferir recursos i eines de 
treball als nostres cossos de seguretat i emergències. Per a aquest 2017 es realitza un es-
forç d’inversió per adequar quinze aules per a les línies formatives destinades a les no-
ves promocions de bombers i mossos d’esquadra, amb una inversió prevista de 150.000 
euros; aquestes noves aules que hem de preveure per als que vindran.

Però, com saben, l’institut també té un caràcter divulgatiu i pedagògic per estendre 
coneixements sobre seguretat pública. Per aquest fet es potenciarà l’entorn d’aprenentat-
ge en línia, mitjançant la creació de nous cursos sobre seguretat i emergència, massius i 
gratuïts, els massive online open courses, per apropar el coneixement del sistema públic 
de seguretat a la ciutadania i als mateixos professionals de seguretat.

Així mateix, es preveu la consolidació i culminació de la formació universitària 
del grau en seguretat i dels màsters universitaris, amb una despesa prevista de prop de 
100.000 euros entre els diferents projectes formatius en tots els àmbits; evidentment, 
formació en drets humans, formació en tècniques policials, formació en tècniques de 
salvament i rescat per als cossos d’emergències, formació integral de tots el professio-
nals de seguretat. I vull destacar aquesta bona feina.

I amb això acabo, president. Acabo aquesta intervenció demanant el vot favorable, 
demanant que aquells que han fet esmenes a la totalitat les retirin. Demano el vot fa-
vorable d’aquest Parlament, d’aquesta Comissió d’Interior, a aquesta secció pressupos-
tària; ens cal. Ens cal el màxim consens en l’àmbit de la seguretat i, per tant, demano 
aquest suport al Parlament. I per demanar-ho, i a títol de cloenda, faré un breu balanç 
de l’any 2016.

En aquest any 2016..., jo ara deia que ahir es van fer aquestes detencions i que es 
va desarticular un grup criminal. Doncs, bé, en un any, no?: 579.510 incidents relle-
vants per part del Cos de Mossos d’Esquadra, han atès pràcticament 600.000 incidents; 
48.366 detencions; 889.000 identificacions, i un total de quasi 370.000 ciutadans han 
participat en presentacions i xerrades dels Mossos d’Esquadra en temes de consells de 
seguretat a la ciutadania. A més a més, s’han realitzat un total d’1.604.747 hores de pa-
trullatge preventiu del Pla operatiu específic antiterrorista. Concretament vull destacar 
que aquest patrullatge ja ha suposat el 40 per cent en aquest entorn de la capital de Ca-
talunya, en aquest entorn de la ciutat de Barcelona, i un 30 per cent al conjunt de Cata-
lunya. I respecte a la preocupació que suposen els robatoris a habitatges, s’han dedicat 
846.809 hores al POE habitatge. I altres plans operatius, com el POE món rural o el 
POE metall, han suposat 103.383 hores, 55.494 hores, respectivament.

Però evidentment la seguretat no és un tema, ni ha de ser un tema únicament de cos-
sos policials. Què han fet, els Bombers de la Generalitat, aquest any 2016? Doncs, han 
realitzat 63.672 actuacions, de les quals 5.742 han estat en incendis de vegetació. Els 
bombers han intervingut –els Bombers de la Generalitat– en 13.174 incendis urbans 
–13.174 incendis urbans; facin la mitjana per dia–, on, per exemple, han efectuat 4.497 
actuacions en edificis. L’any 2016 es van realitzar un total d’11.364 salvaments, i més 
concretament s’han activat els bombers en 1.410 ocasions per a rescats al medi natural; 
per exemple, 828 persones rescatades a la muntanya i 455 actuacions per a recerca de 
persones perdudes. Dono dades perquè vegin la importància, per a les persones, que te-
nen totes aquestes polítiques.
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Protecció Civil. Aquest any 2016 s’han realitzat 36 simulacres, s’han activat 32 
plans de protecció civil, 31 en fase d’alerta i 1 en fase d’emergències. Saben quin, no? 
Pel cas de l’accident de Freginals. Es va activar Protecció Civil en fase d’emergència, i 
tot el Departament d’Interior s’hi va bolcar per donar suport a les víctimes i per aten-
dre una situació de veritable crisi que vam viure aquells dies, després d’aquell tràgic 
accident. I vull destacar també –a part, doncs, d’aquests 31 en fase d’alerta, 1 en fase 
d’emergència– les activacions, que 13 han estat per temes meteorològics, 3 d’incendi fo-
restal, 13 de risc químic i 3 de transports de persones, viari i aeronàutic.

Pel que fa al 112, es van atendre l’any passat 2.556.405 trucades. D’aquestes, se’n 
van derivar a Mossos d’Esquadra, per temes de seguretat ciutadana, 699.017; se’n van 
derivar a emergències mèdiques 471.964, i 156.777 es van derivar a les policies locals. 
I vull aprofitar també per agrair, com a conseller d’Interior, la bona tasca de les policies 
locals del nostre país, que també es demostra en el dia a dia. Comptem, per tant, amb 
uns cossos de seguretat i d’emergència de primer nivell i els vull defensar; me’n sento 
orgullós, de la seva tasca diària.

I comptem amb un bon nivell d’excel·lència, comptem amb bons elements per a la 
seva formació. I, en aquest sentit, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any pas-
sat va acollir un total de 21.812 alumnes, que han realitzat un total de 40.176 hores de 
formació en 424 activitats formatives diferents. Respecte a la formació universitària, 
destacar que per al curs 2016-2017 la nota de tall per accedir al grau en seguretat és de 
6,7 –saben que és la nota de selectivitat–, i que aquesta fa dos anys era de 5,8. Vol dir 
que cada vegada hi ha més demanda també per entrar en aquest grau de seguretat. Així 
mateix, s’ofereix la cinquena edició del màster universitari en direcció estratègica de 
seguretat i policia, la quarta edició del màster en incendis i protecció civil, i el màster 
en ciberdelinqüència, amb la Universitat Internacional de Catalunya, que s’iniciarà al 
setembre del 2017.

Per tant, he volgut posar en evidència tota aquesta tasca, tots aquests indicadors, 
perquè el pressupost, president, són xifres fredes. El breu repàs que els he realitzat d’un 
any són accions concretes dirigides a les persones; dirigides a les persones quan més 
ho pateixen; dirigides a una necessitat de les persones que volen sentir-se segures, que 
volen tenir uns cossos de seguretat eficients i de qualitat. I per fer-ho els demano a tots 
vostès l’aprovació d’aquest pressupost i, com no pot ser d’altra manera, també em sotme-
to a les preguntes, als aclariments, a tot allò que bonament tinguin oportú plantejar-me.

Res més, president, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Des d’ara el torn dels grups parlamentaris que han 
presentat esmena a la totalitat de la secció pressupostària. S’iniciarà de major a menor; 
per tant, comencem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans. En nom d’aquest grup, té 
la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Conseller, permeti’m que comenci amb una prèvia: quan hem 
vist la paraula «conclusions» i vostè ens ha fet una memòria, la mateixa que té opor-
tunitat de fer en moltes sessions en aquest Parlament..., no ho entenem. Sí que ente-
nem que pot ser un pressupost buit de contingut en molts aspectes que ara li anome-
narem, i que li donaven molt poc discurs i havia d’utilitzar el seu temps, també, a fer 
autopublicitat de tot allò que ha anat bé, eludint, poder, tot allò que ha anat malament. 

Però, feta aquesta prèvia, permeti’m que entri... Ens ha estat demanant, a les últi-
mes comissions d’Interior i avui mateix en aquest moment, el suport, el consens per 
aprovar uns pressupostos; que li haig de dir ja d’entrada que no són els nostres amb 
aquesta esmena a la totalitat que Ciutadans, com a grup parlamentari, vàrem presentar. 
Uns pressupostos, com li he dit, que no són els nostres. I uns pressupostos de què ente-
nem que està deslegitimat per demanar-nos un suport i per demanar-nos un consens des 
del moment que ha tingut l’oportunitat de parlar amb els diferents grups parlamentaris 
que té davant, d’aquesta comissió, i només entenem que ha negociat i ha parlat amb un 
d’aquests grups parlamentaris, que emmanilla i condiciona un pressupost del Govern 
que ens estan presentant en diferents seccions; però avui parlarem de la secció que va 
destinada a Interior. 
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Uns grups parlamentaris que, com li he dit, teníem molt a dir –i, en aquest cas, Ciu-
tadans tenia molt a dir i a proposar, a negociar–, i no anar en detriment de temes que 
ens ha venut que per nosaltres són fonamentals –i l’hi hem fet reiteratiu en diferents co-
missions–, com són el volum de mossos –aquestes noves promocions–, aquesta manera 
d’adequar, millorar i enriquir els diferents cossos que tenim i col·lectius que tenim a la 
conselleria d’Interior. I ens hauria tingut al cantó en tot moment. Evidentment, poder 
perfilant, reduint àmbits que per nosaltres no són prioritaris –i no per nosaltres com a 
grup, sinó ja com a societat, li parlaria–; àmbits que quan parlem de seguretat hem de 
marcar-ne –i li ho he dit moltes vegades– la prioritat.

Uns pressupostos que, en aspectes, no marquen la prioritat i releguen, poder, con-
dicionants a inversions que podem dir..., i no vull perdre la part del temps que tinc per 
intervenir per parlar de les TIC. Miri, un exemple: les tres grans partides d’aquest pres-
supost, que són les TIC, on des d’aquest grup parlamentari hem dit en moltes..., per ac-
tiva i per passiva, que teníem aquella agència, aquell Cesicat, i ara aquesta agència de la 
ciberseguretat que s’està treballant en aquesta llei; eines que havien de servir per donar 
suport també a la conselleria d’Interior, i que entenem que ha d’estar intercomunicat, i 
no haurien d’estar aplicant despeses que en molts de casos podem visualitzar com a du-
plicitats. Perquè si hi ha una inversió des de la conselleria de la Presidència, en aquest 
cas des de la Comissió d’Afers Institucionals, que engloba el CTiTI i Cesicat, etcètera, 
inclús la mateixa llei de ciberseguretat, no podem entendre com veiem duplicitats. O és 
que necessitem comprar i vendre entre conselleries o entre partides?

Però, dit això, miri, el fet de que comencem davant d’uns pressupostos que entenem 
que són segrestats, que venen ja emmanillats i condicionats, el tarannà d’uns pressu-
postos en què no veiem la prioritat, com li he dit... Estem, d’alguna manera, posant en 
dubte... Aquí tenim diferents grups parlamentaris, però en tenim un en concret, que és 
el que pacta amb vostès, els que acorden amb vostès i són plausibles en segons quins 
pressupostos..., on veiem aquests atacs reiterats no només a la conselleria, sinó aquest 
marcatge, no?, com diuen en castellà, «de acoso y derribo» continuat; en molts de casos, 
el marcatge de les actuacions que ha de portar a terme, en molts de casos, la nostra poli-
cia. Ahir vèiem una gran manifestació i no vull entrar en el detall de les reivindicacions 
que emanaven d’aquella manifestació, que moltes vegades han estat defensades també 
en seu parlamentària per diferents grups i pel nostre, fent-ne bandera.

Vostè sempre posa en valor el Cos de Mossos d’Esquadra, cosa que li he dit reitera-
dament que fem també des d’aquest grup; però posar-ho en la frase i en el titular..., més 
que paraules, com li vaig dir un dia, volem veure fets, i fets reflectits en un pressupost 
–que no és el nostre, com li he dit; que no en reflecteix la prioritat– que entengui la prio-
ritat global de la ciutadania a Catalunya. 

I que també l’hi vull recordar: són uns pressupostos que, com li he dit, naixien em-
manillats, però que deixen de cantó la prioritat en base a la responsabilitat. I parlo de la 
responsabilitat d’una conselleria, en el fet de defensar allò que la seva conselleria ha de 
portar a terme, de defensar els mitjans necessaris i l’adequació també de la nostra poli-
cia, dels nostres bombers, dels bombers voluntaris i, com no pot ser d’una altra manera, 
de protecció civil, de tot allò que ho engloba; posant-hi eines, no paraules; posant-hi in-
versió, no títols. Volíem veure reflectit, en molts de sentits, partides que hem vist molt 
buides i que en un segon apartat li’n faré..., li enumeraré.

Entenc, conseller, que vostè estigui incòmode. Entenem perfectament la incomo-
ditat de pertànyer a un grup parlamentari que li dona suport, que en molts casos tenen 
discursos que... Vostè és un gran constitucionalista, i la seva faceta com a professor de 
dret constitucional així ho constata. Una persona que se sent constitucionalista entenem 
que tingui incomoditat, a vegades, per coses que diuen els seus companys de govern o 
el grup que li dona suport, o altres grups que ja radicalitzen més el seu discurs en els 
extrems, no?

Però, dit això, conseller, miri, acceptar les imposicions en clau partitocràtica d’al-
guns grups no és ser responsable davant d’uns pressupostos que han de donar llum i 
viabilitat a una conselleria. Ser plausible amb els condicionants..., va mirant molt cap 
a la meva esquerra; no sé si el preocupa... No estic parlant d’un grup en concret, eh?; 
parlo del grup que li dona recolzament i d’algun altre grup que poder es radicalitza en 
els seus arguments, en molts de casos. Miri, la responsabilitat i el sentit comú marquen 



DSPC C 296
18 de gener de 2017

Sessió 14 de la CI 14

objectius, i en tot moment hem de treballar amb les prioritats i aquests objectius. Raci-
onalitzant què? La gestió, com tractem la gestió. Perquè sense moure aquesta quantitat 
pressupostària d’aquesta secció, altres haurien gestionat..., i ara li enumeraré diferents 
facetes on s’haurien pogut veure les prioritats.

I, passant a aquest segon bloc, si m’ho permet, començarem... Miri, nosaltres hem 
esmenat el pressupost en diferents partides. I com ja tenen el detall de les esmenes 
que hem presentat, han pogut visualitzar en quines partides i en quins percentatges. 
Però el seu global, eh?, aquell import global..., hem esmenat a la baixa 10.920.774,33 
euros, que reinvertíem en allò que li he esmentat fa un moment: les prioritats. Per 
nosaltres, les prioritats, com no pot ser d’una altra manera..., i no només per nosaltres, 
pels mateixos representants de Mossos d’Esquadra, de Bombers, inclús d’un col·lec-
tiu com és Protecció Civil i altres. El que visualitzàvem era..., nosaltres volíem inver-
tir. Vostès varen emanar del seu pressupost una partida de 4 milions i escaig per a 
l’àmbit del vestuari i dotació; la varen fer vostès. Nosaltres vàrem fer la regla de tres, 
aquella divisió en clau al volum que teníem, i en vèiem el resultat, que no arribava a 
quatre-cents euros.

Però, fixi’s vostè: en comptes de mantenir els sota mínims, nosaltres volíem fer po-
lítiques de prevenció per anar a buscar els màxims. És a dir, allò que vostè ara en feia 
bandera, del que farem amb Bombers i començarem a entregar aquests nous EPI, nos-
altres ho voldríem veure en un pressupost, i amb una racionalització de la inversió que 
donaria llum a poder parlar, en la mateixa clau, del Cos de Mossos d’Esquadra; no reno-
vant un vestuari, dotació i material, sinó modernitzant-ho a estàndards europeus. Vostè 
ha parlat de les armilles; ho recordo perfectament, quan ha parlat de les armilles. Però 
no li parlo de les armilles, ni de les cartutxeres amb camal o sense camal; li parlo d’una 
modernització global d’un vestuari, en diferents departaments del Cos de Mossos d’Es-
quadra, que des de l’any 83 veiem que continua sota mínims.

Com ho garantíem? Amb aquesta primera inversió. Una segona inversió era, també, 
la compra de mitjans de transport i extinció d’incendis. Li vull recordar crítiques que 
des d’aquest grup parlamentari li hem fet de forma reiterada quan parlàvem..., i li posa-
ré, d’exemple, un que li he posat moltes vegades: parc de bombers de Figueres, on com-
prem uns camions nous –igual que ha passat i ha succeït en altres–, i aquests camions 
porten una maquinària d’esquarterament dels vehicles moderna, nova i adequada; però, 
sobtadament... A vegades també ens agradaria saber com i de quina manera compren i 
inverteixen, perquè el que no pot ser és que comprem un camió nou, amb una maquinà-
ria nova i adequada, i que aquesta maquinària, a la primera pressió que fa, quedi amor-
rada per una falta de potència en els compressors.

Dit això, sentit comú, responsabilitat; en la inversió, prioritat, i també posar en valor 
com i de quina manera estem comprant i gastant i invertint.

Dit això, també volíem invertir 1 milió d’euros en aquella partida que anava desti-
nada..., als mitjans i transports que li he dit, hi anaven destinats 5 milions d’euros. I una 
última partida d’inversió, també, en l’Associació de Bombers Voluntaris. És evident, 
vostè ha posat en valor l’àmbit dels bombers voluntaris; nosaltres també l’hi posem. 
Però com? Invertint, millorant i visualitzant garanties del creixement adequat que han 
de tenir també, en aquest sentit, els bombers voluntaris.

Miri, hem fet comparatives. Vostè feia moltes comparatives, quan ens ensenyava els 
números, inicialment, d’aquests 85 milions..., que creix. Però, escolti’m, si comencem 
a fer comparatives d’aquests 85 de l’any 2017 envers el 2015..., jo poder també li faria 
comparatives, quan vostè parlava tant del trànsit, de les víctimes mortals que hem tingut 
en trànsit. Per contrapartida, veiem una reducció de la inversió, quan parlem de trànsit 
i seguretat viària. Escolti’m, són els seus números, no els meus; no se n’estranyi, no em 
miri sobtat: són els seus números. Però no podem posar, en el literal verbal, en valor 
certes coses que després al pressupost..., i l’increment no és un increment, sinó una re-
baixa, en comptes de buscar, també, solucions.

Dit això, també ha parlat vostè de les 500 noves places, que, com li he dit, ens hau-
ria tingut al cantó en qualsevol debat, també, a aquest grup parlamentari, o negociació 
d’aquests pressupostos.

Miri, quan parlava del nivell 4 d’amenaça terrorista, d’aquelles 1.700.000 hores. Es-
colti’m, jo voldria saber si són 1.700.000 hores extres o anirem, d’aquest 1.700.000, a 
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visualitzar allò que li hem reclamat des d’aquest grup parlamentari: la inversió en la 
formació.

Vostè ha anomenat la Junta de Seguretat, que no s’ha produït. I sap perfectament 
que aquest grup parlamentari, juntament amb altres, vàrem aprovar una moció –i en 
aquest cas amb Catalunya Sí que es Pot, en el Ple–, que anava destinada..., el mateix 
dia que, sobtadament, sortia una notícia: que vostè i l’antic ministre d’Interior, el senyor 
Fernández Díaz, es reunirien d’urgència. Quants mesos portem amb el Govern d’Espa-
nya? Quina reunió s’ha produït? Quan es produirà? Tenim data? Tenim dia, d’aquesta 
reunió? I quins seran els temes a tractar, en aquesta futura Junta de Seguretat que s’ha 
de produir a nivell nacional?

Dit això, quan ha parlat dels Siltec, ja li he parlat de les duplicitats, no?, en certs as-
pectes, que hi veiem: quan teníem una agència..., o quan teníem el Cesicat, o aquesta 
nova llei de la ciberseguretat, que ha de ser la creació d’aquesta nova agència. Escolti’m, 
per què no posem al servei allò que ja ens comporta una despesa des de l’erari públic i 
ho implicitem com un recurs i una eina a una conselleria d’Interior? Com? Amb inter-
comunicació amb el Cos de Mossos d’Esquadra. Sembla que alguns volen mantenir in-
dependentment els que treballen en un aspecte, quan no visualitzen que pot ser una eina 
al servei, també, de millorar i adequar la seguretat continuadament i diàriament.

Evidentment, també vàrem veure aquella persona que era detinguda en trànsit, no fa 
gaires dies, a la província de Girona. També tenim i ens arriben notícies que ens pre-
ocupen, quan hi ha cèl·lules adormides o possibles cèl·lules adormides en investigació, 
també, a la nostra comunitat autònoma. Si no hi posem recursos, conseller, si no opti-
mitzem com i de quina manera invertim, no arribarem mai a assolir aquesta fita.

Miri, em queda poc temps i l’hi vull anunciar: avui mateix Ciutadans ha registrat 
una proposta de resolució que també va en la guia de dignificar..., a vegades també hem 
de parlar de «dignificar». Els Mossos d’Esquadra, com qualsevol col·lectiu dintre de la 
conselleria d’Interior, són funcionaris. I, com a tals, tenen ple dret d’estar a la Mesa de 
la Funció Pública. Ja sabem que a alguns no els interessa, i altres varen crear, també 
–amb el nostre vistiplau, ja que no hi havia l’eina–, aquelles meses sectes sectorials i 
territorials en l’àmbit policial. Però, més lluny d’això, un funcionari..., si no ell, els seus 
representants –i, en aquest sentit, els seus representats sindicals, quan parlem de Mos-
sos d’Esquadra– haurien d’estar a la Mesa de la Funció Pública. Per què? Per defensar 
també tot l’àmbit laboral i tot allò en què pot repercutir.

Per acabar, conseller, miri, com li he dit, responsabilitat, sentit comú. Estem davant 
d’uns pressupostos que no són els nostres. Si hagués tingut la voluntat d’asseure’s amb 
aquest grup parlamentari, hauríem pogut negociar, mantenint allò que ha posat vostè en 
valor. En tota aquella clau positiva que vostè ens ha intentat traslladar en la seva prime-
ra intervenció, ens hauria tingut al cantó. Però sap què ha passat? Aquesta comunicació 
no ha existit, no hi ha sigut, i s’han relegat només a qui els podia aprovar no només uns 
pressupostos, sinó avalar el seu full de ruta.

Despesa, sentit comú, i ja no li anomenaré les diferents partides que van a aquella 
deriva de mantenir el full de ruta d’alguns o la utopia d’altres.

Moltes gràcies.

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

Sí; gràcies, president. No puc avui començar d’altra manera, conseller, que traslla-
dant-li de nou..., ho va fer ahir o aquest matí el president del grup parlamentari, Miquel 
Iceta, però li vull traslladar jo també personalment, en aquesta comissió, el recolzament 
del Grup Parlamentari Socialista cap a vostè, especialment cap a vostè –no cap al Go-
vern, sinó cap a vostè–, en un context policial d’enfrontament i d’instrumentalització 
política de la policia per part d’uns i d’altres.

Perquè aquí alguns es queixen de la instrumentalització de la policia. I, per quei-
xar-se i criticar la instrumentalització que en fan altres, diu: «Zoido promete impedir 
coacciones y amenazas a la policía», «Zoido se ofrece para mediar». Això és com quan 
l’Albiol sortia i criticava l’adoctrinament dels nens en un «chiquipark» ple de globus del 
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PP, no? És, una mica, el mateix; és un absolut contrasentit. Per tant, per part d’uns i al-
tres, aquesta instrumentalització.

Aquest recolzament no tindrà avui una translació política en forma de vot favo-
rable –ja l’aviso, també– al pressupost d’Interior, per les raons que després explicaré 
i que vostè també sap perfectament. Però aquest recolzament que li dic vostè també 
sap que hi és, i sap que pot comptar amb ell en moments de necessitat en què s’exi-
geixi responsabilitat política. Sap que en les qüestions policials, sempre –sempre–, 
els socialistes estarem a la banda de la responsabilitat política.

I, dit això, respecte dels pressupostos, en primer lloc permetin-me també, amb ca-
ràcter previ, avançar-me al que serà el mantra del Govern i del grup parlamentari que 
dona suport al Govern. Ambdós repetiran fins a la sacietat, fins que sembli veritat, 
que aquesta oposició serà la responsable si aquests pressupostos no tiren endavant. 
I vull desmuntar aquesta absoluta fal·làcia, en primer lloc.

Mirin, ens trobem ficats en un atzucac –ens han ficat en un atzucac–, on les prime-
res autoritats del país estan defensant una desconnexió per a la que, en un moment do-
nat, si és que no s’ha produït ja, s’haurà necessàriament d’incomplir institucionalment la 
llei. La CUP, que és plenament conscient d’això..., pots estar més o menys d’acord amb 
la CUP, amb el que pensen, però solen ser coherents amb el que pensen. La CUP inten-
ta empènyer CiU i Esquerra cap a aquest incompliment i treure’ls del que ells en diuen 
el «processisme», que és un estat, efectivament, en el que CiU i Esquerra, integrats en 
Junts pel Sí, es limiten a fer girar la roda sense que la roda es mogui de la mateixa rajola 
–es fa girar la roda, però aquesta roda no es mou. I no volen ser conscients, o els fa por, 
o pretenen allargar el tema ad infinitum, per seguir manant, simplement.

Ara, ficats en la negociació d’uns pressupostos encara austers i profundament in-
justos quant a la seva política fiscal, la CUP només pot decidir entre aprovar-los –i re-
baixar, per tant, els seus plantejaments d’esquerres i la seva coherència– o provocar un 
daltabaix amb unes eleccions encara més anticipades del normal a Catalunya i un tren-
cament de la il·lusió de moltes persones que, de bona fe, creuen en aquest procés.

Així, els pressupostos per al 2017 no sabem a dia d’avui si s’aprovaran; de fet, avui 
està encara més en dubte que fa un mes, conseller: més incertesa i més inseguretat per 
al país. Ens trobem en aquesta situació per voluntat de Junts pel Sí, que no han volgut 
dialogar amb ningú que no fos la CUP, un partit antisistema i conscient que per a la in-
dependència, com ells mateixos diuen, «cal trencar els ous», cal una desconnexió que 
exigirà, hi insisteixo, un incompliment flagrant institucionalitzat i públic de la llei. I això 
ho estem parlant a la Comissió d’Interior, ni més ni menys, no?, d’incomplir la llei.

I cal recordar, sobretot, que aprovar aquests pressupostos és responsabilitat del Go-
vern, senyor conseller, només i exclusivament del Govern, qui, en tot cas, hauria d’obrir-
se a d’altres forces per no estar estratègicament en mans d’un sol partit. Ja no parlo de 
que sigui la CUP, en concret, amb la seva idiosincràsia, diguem-ne, pròpia, sinó que a 
ningú se li escapa que qualsevol govern amb seny i estratègia s’obriria sempre a la pos-
sibilitat de diversos, només per poder arribar a un acord més fàcilment i –per què no 
dir-ho?– perquè aquest acord hipotètic li surti, a la vegada, més barat d’aconseguir.

Els pressupostos generals que el Govern de Junts pel Sí –CiU i Esquerra– ens pre-
senta són uns pressupostos continuistes, que no varien gaire d’aquells que ens presenta-
va el president Mas. Representen un model de societat que no compartim; de fet, contra 
el que lluitem. Nosaltres no volem gestionar la desigualtat, perquè aspirem a comba-
tre-la, i això es fa principalment amb la política fiscal. I vostès no demanen, conseller, 
més esforços al 4 per cent de la població que més té i més guanya. I, en canvi, fa cinc 
anys que els demanen esforços a les classes mitjanes, treballadores, als empleats pú-
blics, als pensionistes. És a dir, permetin-me repetir, una vegada més, des d’aquesta tri-
buna socialista que no posen damunt de la taula una reforma fiscal valenta que modifi-
qui el sistema fiscal per esdevenir més just, més progressiu, més redistributiu. Per tant, 
renuncien a més recaptació, que ens permetria més inversió social.

En el cas que ens ocupa avui, concretament, més inversió en seguretat i més inversió 
possible, en general, per al Departament d’Interior. La que planteja el Govern és insu-
ficient o la considerem mal repartida, ja l’hi avanço. I, clarament, no converteix ni els 
pressupostos generals en els més socials de la història, ni aquests en concret, d’Interior, 
de què avui parlem, en els més segurs. El pressupost general és un pressupost que se-
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gueix plantejant una societat de dues velocitats, on les famílies han de suplir el que el 
sector públic no resol: escoles bressol, places de residència, seguretat privada, mútues. 
Són vostès, conseller, un govern business-friendly, efectivament, però en el mal sentit, 
amics de les empreses privades. 

El resum, concretament, del pressupost que avui se’ns presenta, que avui se’ns ex-
plica..., el titular, diguem-ne, vindria a ser: «És insuficient i en diferit.» Insuficient, per 
raons òbvies que després, a més, explicaré més àmpliament. I en diferit, doncs, perquè 
pretén suplir tota la manca d’aposta que hi ha hagut en governs anteriors –per cert, dels 
que vostès són hereus–, durant els quals s’han produït rebaixes brutals en els pressupos-
tos de seguretat, amb la corresponent baixada de la qualitat, també, del servei públic i la 
insuficiència, en molts casos, també, de la prevenció, amb la que moltes vegades s’om-
plen la boca i han volgut fer d’una tacada. I ni tan sols ho aconsegueixen en molts dels 
casos, conseller, perquè amb la manca d’aposta dels últims anys no n’hi ha prou amb el 
que posen ara per donar solució a la situació que ens hem trobat i perquè la gestió de la 
seguretat torni a estar en els estàndards en els que va estar en algun moment.

I, compte, parlo de la gestió de la seguretat, eh?, i ho vull remarcar especialment. 
Perquè és veritat, conseller, que la seguretat real –i vostè també ho ha dit– no s’ha vist 
afectada en la majoria de casos per aquesta situació de baixada d’aposta des del poder 
polític; en alguns, sí; i en alguns, molts, quasi sí que s’ha vist afectada o realment ha 
estat a punt de veure’s afectada; però en la majoria no, és veritat. Però això ha estat –ho 
dic clar i català–, malgrat la manca d’aposta dels gestors públics i gràcies a la dedicació 
personal i abnegada de molts i moltes professionals que es deixen cada dia la pell al tre-
ball, conseller. I no només, però sí en particular i especialment des de l’escalafó de més 
a baix: els guàrdies i bombers rasos, voluntaris o professionals de protecció civil, o fins 
i tot agents forestals que de vegades arrisquen la seva vida en la trinxera que és el dia a 
dia. Gràcies a ells, conseller, s’ha aguantat la seguretat a Catalunya en els últims anys 
–gràcies a ells. I, com dic, malgrat la manca d’aposta política sostinguda en el temps per 
governs principalment de Convergència i Unió.

Passo a analitzar concretament algunes de les magnituds, diguem-ne, macro del 
pressupost. Si analitzem el pressupost d’Interior que avui tenim damunt la taula per pro-
grames, per exemple –vostè també ho ha fet–, podem veure una comparativa històrica 
des del 2010, moment més àlgid pressupostàriament parlant de la història de la demo-
cràcia a Catalunya –últim any del tripartit, per cert. Podem comparar, a curt termini, 
amb pressupostos immediatament anteriors aprovats a l’actual, i allarga amb els que els 
indico del 2010, que és quan la inversió va ser més gran i, per tant, jo considero que ens 
hem de comparar amb aquesta situació. 

Observarem en quins casos l’aposta d’ara que tenim damunt la taula és més prio-
ritària, en quins menys i en quins és absolutament insuficient, perquè, encara que 
creixem respecte dels pressupostos immediatament anteriors, estem molt lluny enca-
ra d’aquests estàndards del desitjable del 2010, que era quan les xifres eren més òpti-
mes. Així podem veure a curt termini, conseller, com a dada més significativa i a la 
vegada, si m’ho permet, més alarmant, que en el pressupost de trànsit i seguretat vià-
ria passem de més de 96 milions el 2015 –96 milions el 2015– a prop de 54 milions 
i mig ara; és a dir, una baixada de més del 43 per cent, que si em permet, i ho dic 
amb tot el respecte del món, no es correspon amb les paraules de preocupació ni amb 
l’actitud d’aposta personal del conseller que sabem que té, de veritat, per la seguretat 
viària; ens consta i ho hem vist, ho hem pogut apreciar. Però ara no ho veiem fixat als 
pressupostos. No hi ha correspondència entre el que es diu i el que s’aconsegueix a la 
negociació pressupostària plasmar en els números.

Segona dada significativa: la formació del personal de seguretat. És la que més creix 
–cert, conseller–, i li reconec un cert esforç; però insuficient. Estem parlant de 12 mi-
lions i mig en els pressupostos actuals. Però és que, de nou, si vaig al 2010, estàvem par-
lant..., hi havia 18 milions i mig; 12 versus 18. I partíem de la xifra més baixa, el 2015, 
amb 7 milions i mig. Estem encara, per tant, molt lluny dels nivells de 2010. O hi treuen 
el mateix partit amb menys quantitat de diners –i llavors expliqui’m com–, o encara no 
ens hem recuperat de la davallada de l’últim pressupost aprovat.

Protecció civil. També mereix un capítol a banda en l’explicació. Protecció civil, 
eh?, que és el sistema pel qual proporcionem, des de l’Administració pública, protecció 
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i assistència a la ciutadania davant qualsevol tipus d’accident o catàstrofe. Doncs, par-
lem que ara i als últims pressupostos hi havia 11 milions –11 milions. La previsió del 
Govern dels pressupostos fallits de l’any passat era de baixar en 1 milió; per tant, que-
dar-nos en 10 milions. Però és que hi tornem, conseller, el 2010 –per nosaltres, els pres-
supostos de referència– hi havia més de 16 milions; 11 versus 16. I encara, per tant, hi 
ha una diferencia d’aposta política del 30 per cent.

Prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Correcte, puja un 16,5 per cent, un 16 i 
mig per cent respecte als últims pressupostos. El 2016 ja preveien una pujada prudent, i 
actualment ens desviem, respecte del pressupost del 2010, en només un 10 per cent; no 
està malament.

I en la partida de seguretat ciutadana, per exemple, els he de felicitar. Ja ho ha ex-
plicat vostè. Després ja veurem concretament com es gasten i com es distribueixen al 
detall, però de moment ja preveien una petita pujada a la proposta de pressupostos fa-
llits de l’any passat, i ara mantenen sostinguda la pujada i ens col·loca, certament, molt 
a prop de nivells de 2010. No tinc més remei que dir-los que ben fet en aquest punt, així 
sense entrar al detall, així a l’engròs, només amb les xifres abstractes i generals.

Respecte de la plantilla en general, les previsions segurament són justes i, a més, bé, 
no cal dir que s’ha de complir, vostè mateix ho ha dit. S’ha de portar a terme, i per por-
tar-se a terme s’han d’aprovar els pressupostos. I aquí no em digui, conseller, perquè ja 
l’he avisat, no em digui allò de que els aprovem l’oposició, no?, sense incloure la CUP, 
que està a les negociacions pressupostaries. Perquè em remeto a l’explicació que els he 
fet al principi, d’aclarir principalment que la responsabilitat de que s’aprovin o no és de 
vostès, és del Govern. I perquè aquestes previsions de plantilla, correctes però justes, es 
portin endavant, aquests pressupostos, com dic, s’han d’aprovar.

No ens facin perdre el temps, conseller. O anunciïn ja el pacte amb la CUP i treguin 
el país d’aquesta incertesa, o obrin ja la mà d’una vegada a pactes amb d’altres forces 
polítiques. I ja saben el que han de fer, en aquest cas: abandonar la unilateralitat i ser 
una mica més humils. Jo crec que això seria el raonable, l’honest, en el sentit de que si 
realment diu que vol lluitar per aprovar aquests pressupostos, conseller, si ho vol fer de 
veritat, si ho vol fer el Govern de veritat i sortir-se’n, de ser presoners de la CUP, jo crec 
que el que han de fer estratègicament és obrir la mà a d’altres forces polítiques. I, ho 
repeteixo, ja saben el que han de fer perquè això succeeixi, si volen de veritat dotar de 
pressupostos, de full de ruta, a Catalunya.

I acabo; acabo amb alguns temes així dispersos i més concrets, no? Per exemple, 
parlava del tema de personal, i vostè destacava també el sacrifici i l’abnegació del per-
sonal de seguretat en general. Bé, doncs, vull destacar la llei d’acompanyament, article 
24, «Retribucions al personal», punt 4: «En l’exercici del 2017 no s’atorguen als em-
pleats ajuts en concepte de Fons d’acció social.» Punt 4 també: «Tampoc es poden re-
conèixer percepcions derivades dels sistemes d’ajut per a menjar del personal.» Punt 7 
–aquest em sembla més greu i més destacable–: «Resten suspesos parcialment tots els 
acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari.» És a dir, 
de què han servit els pactes a què es va arribar amb els sindicats? Per incomplir-los? Jo 
crec que això és preocupant. 

Algun altre tema concret que ens preocupa. Per exemple, tema de combustible. 
Home, si hi ha un increment de plantilla concret, diu que compren nous vehicles, per 
què abaixen la partida de combustible? No ho acabo d’entendre; quan, a més, la previsió 
és que la benzina pugi, el preu de la benzina pugi.

Altre tema: serveis de neteja, per exemple, serveis de neteja a parcs de bombers i a 
comissaries. Jo no sé si ho saben, però vull dir-los que hi ha treballadors i treballadores 
de la neteja de parcs de bombers i de comissaries que no estan cobrant de les empreses 
en les que la Generalitat té externalitzat el servei. No estan cobrant, treballadors i treba-
lladores. I això em sembla absolutament indigne i ho volem denunciar també.

En definitiva, en general, conseller, aquest pressupost no és suficient o en alguns ca-
sos el veiem mal distribuït. Fan una pujada ara general, evident i significativa, és cert, 
l’hi reconec, però ho fan perquè tenien l’espasa de Dàmocles damunt, tenien la pena 
de col·lapse, de col·lapsar moltes branques del sistema de seguretat. Estàvem a punt de 
col·lapse i vostè ho sap, ni més ni menys. Recordem-ho, a tall d’exemple: equipament 
en mal estat o a punt d’arribar al límit, vehicles antics, manca de material operatiu ade-
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quat, falta d’efectius, envelliment de la plantilla, excés d’hores extres i un llarg etcètera 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) és pel que es 
veuen obligats a fer un esforç en seguretat. Però encara aquest esforç no és suficient, o 
com a mínim, vostè ho sap també, trigarà un temps en veure’s reflectit a la realitat, i a 
més és conseqüència –acabo ja, president– d’una desídia respecte dels serveis públics, 
fins al punt d’estar alguns totalment al límit.

El que els he dit, conseller, repensin-se a tenir només com a possibilitat de pacte la 
CUP. No és intel·ligent, no és pràctic i no és políticament encertat des del punt de vista 
estratègic.

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. Senyor conseller, en primer lloc, agrair-li la seva compa-
reixença, i tant a vostè com al seu equip –a vostè, al secretari general i a tot l’equip que 
l’acompanya–, doncs, dir-los que sé que hi ha molta feina darrere d’això i que presentar 
un projecte pressupostari són moltes hores de quadrar números; a més, en un moment 
en què ens presenta un projecte de creixement pressupostari –aproximadament en més 
del 7 per cent de creixement–, que recull algunes mancances històriques dels darrers 
temps. Per tant, li vull fer un agraïment especial, perquè sé que darrere d’això, ho torno 
a repetir, hi han moltes hores de treball.

Però, miri, el nostre grup el veu a vostè i al seu departament, avui, com una víctima. 
I li diré per què. Perquè el seu departament, i vostè en concret, és víctima d’una estratègia 
de negociació pressupostària equivocada, de la qual vostè és copartícip, perquè és mem-
bre del Govern. I, per tant, avui, que estem en un debat de secció, després d’haver fet el 
debat a la totalitat i abans del debat concret de les esmenes del seu departament –per tant, 
estem al mig dels pressupostos–, ha de ser conscient i hem de recordar, igual que han fet 
altres portaveus parlamentaris, que vostè avui també representa el conjunt del Govern i 
el conjunt del projecte pressupostari, que fa que nosaltres, com a grup parlamentari –l’hi 
hem de dir, igual que ho dèiem ahir en una altra comissió parlamentària–, no anem a car-
regar la romana de les principals crítiques al projecte pressupostari al seu departament, 
que no les té, encara que després li diré algunes coses que crec que poden millorar.

Però és veritat, no és el pressupost del Departament d’Interior el que col·loca aquest 
Govern en una situació difícil. És un conjunt del projecte pressupostari i una estratègia 
parlamentària que ha pres opcions; per exemple, excloure el nostre grup parlamentari 
de la negociació parlamentària. També altres grups parlamentaris, però aquí cada u ha 
de defensar casa seva; nosaltres defensem la nostra. El nostre grup parlamentari ha estat 
exclòs de la negociació parlamentària. I la negociació parlamentària s’ha centrat només 
en la pressió a un sol grup parlamentari. A vegades, una pressió legítima, i en algunes 
ocasions potser no tan legítima perquè només un grup parlamentari i només per a un as-
pecte del pressupost prengui una decisió sobre el conjunt del pressupost.

I, evidentment, li parla un grup que defensa sí o sí que en aquest pressupost hi hagi 
una partida del referèndum. No ens fa por defensar això. Fins i tot al que li parla el vo-
len «enxironar» per defensar aquesta idea política. Però vostè sap que hi ha una gran 
part de Catalunya que no podrà jutjar només el pressupost per si a dins hi ha una partida 
o no de referèndum. El pressupost ha de ser també altres coses, sobretot en un moment 
que viu el país. El pressupost han de ser polítiques de seguretat, perquè al que espera 
més mossos o més bombers o més celeritat en el 112 no li pot dir que tindrem referèn-
dum. A la gent que no arriba a fi de mes, a la gent que no té feina, no els pot dir que tin-
drem una partida de referèndum. Els pot dir també això, perquè repeteixo que nosaltres 
no ho neguem, però els ha de donar respostes immediates en el marc polític i econò-
mic en el qual estem ara, l’any 2017, que és el moment que hem d’aprovar el pressupost. 
I això no s’ha tingut en compte.

Aquest pressupost..., no farem demagògia dient que en podíem haver fet un altre ra-
dicalment diferent, amb dotzenes i dotzenes de nous milions d’ingressos, amb milers i 
milers i milers de nous milions d’ingressos, i amb milers i milers i milers de nous mi-
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lions de despeses, perquè és difícil en el context polític i pressupostari en el qual estem. 
Però sí que una altra política d’ingressos era possible. I algunes despeses socials que 
marquen un missatge polític eren i són possibles. I això no ha estat així, i no sabem per 
què, senyor conseller –no sabem per què. Perquè no era, no és tan difícil. I hauria pogut 
comportar, això, llançar un missatge polític: que els que més han guanyat a la crisi po-
den pagar una mica més, i el que més han patit amb la crisi poden rebre d’aquest pres-
supost una mica més. Poder llançar aquest missatge polític hauria pogut comportar que 
el nostre grup parlamentari no hagués votat negativament aquests pressupostos, i hau-
ria pogut fer que, potser, altres grups parlamentaris que s’estan plantejant haver de vo-
tar «sí» a aquests pressupostos ho fessin d’una forma menys pressionada i més lògica. 
I això sí que hauria sigut un missatge a la societat catalana: que forces polítiques auto-
deterministes i que tenen un projecte social del país, i també un projecte de seguretat 
pública, es poden posar d’acord i poden articular un pressupost, que no és el que volem, 
però que és millor que el que aquest Govern ha presentat.

I, per tant, vostè està sota aquest paraigua. Per desgràcia. Perquè no podem avaluar 
només el pressupost de la Generalitat a través del seu pressupost d’Interior, encara que 
n’és una part important. I, per tant, crec que aquest aspecte és fonamental recordar-lo, 
tenir-lo en compte, perquè és el que havíem d’haver fet i el que no hem fet. I segur que 
el meu grup parlamentari també en té culpa, eh? Segur que en tenim un tros, però crec 
que no en tenim el tros més gran, de la responsabilitat. I això ho vull recordar a vostè 
particularment, i també als portaveus d’aquesta Comissió d’Interior.

Entrant en aspectes concrets. Miri, nosaltres hem presentat dinou esmenes. I una es-
mena a la totalitat de la secció, pel que li acabo de dir. Aquestes dinou esmenes van en 
la línia de les prioritats que vostè ha presentat. No en demanem d’altres. Bé, en algun 
aspecte sí. Ara el concretaré. Però en general anem en la línia de les prioritats que vostè 
ha demanat. Per tant, sí, volem més mossos, més bombers, més comissaries, més parcs 
de bombers, més vehicles i material de seguretat, més mitjans de lluita contra la violèn-
cia masclista, més material per al servei del 112, i més formació per a la nostra policia.

I això també era possible. Perquè, amb alguns milers de milions d’ingressos més, 
el seu departament podria haver tingut alguns centenars més d’ingressos, que haurien 
pogut fer, com vostè deia, que aquesta fita històrica de cinc-cents mossos potser encara 
la pogués fer una mica més gran. I les lletres d’or amb què s’ha d’escriure aquesta con-
vocatòria de cinc-cents mossos fossin una mica més profundes i potser en poguéssim 
parlar de vuit-cents. I vostè em donarà la raó que vuit-cents mossos ens vindrien millor 
que cinc-cents. I que vuit-cents, també, són més necessaris que cinc-cents. Per què? 
Perquè portem uns anys de sequera terribles, i estem tocant l’os, eh?, d’aquest pernil, i ja 
no dona més de sí. Per tant, això era possible.

Evidentment, mossos, per a què? Doncs, mossos perquè la intervenció d’una patrulla 
en el cas d’un accident fos més ràpida i arribés més aviat. Per a això, eh? O, per exemple, 
en el cas dels bombers, o en el cas de les casernes que estan per construir i estan compro-
meses, o els parcs de bombers que estan per construir o que s’han d’arreglar. Per a això.

També, evidentment, per a temes formatius. Perquè sí, miri, això d’aquí, vostè ho 
sap bé, és el Protocol d’Istanbul. Per a qualsevol policia democràtic, hauria de ser un 
dels seus llibres de capçalera. I alguns esdeveniments, com la manifestació, la lamen-
table manifestació que vam observar ahir a la tarda, ens indiquen que encara hi ha fei-
na a fer; tant pels continguts de la manifestació com per alguns mitjans de propaganda 
d’aquesta manifestació, que indica que encara hi ha policies a Catalunya que necessiten 
saber què és el Protocol d’Istanbul, què significa i què vol dir ser un policia democràtic 
en un sistema democràtic que està sota el control d’un parlament democràtic i d’unes 
forces polítiques democràtiques que opinen el que creuen convenient sobre polítiques 
de seguretat, perquè és la nostra obligació fer-ho. I només d’aquest contrast en surt una 
policia democràtica perfeccionada, no de tapar els problemes –no de tapar els proble-
mes–, que hi són, en la dimensió que el nostre país..., tenint en compte –que vostè ho 
sap, perquè fa anys que ens coneixem– que el nostre grup –i aquest servidor– defen-
sa que tenim una de les millors policies del món, des de tots els punts de vista. I, per 
tant, que és un orgull, –per a mi també– tenir un cos policial d’aquestes característiques.

Però mai n’hi ha prou. Sempre s’ha d’anar més enllà en el perfeccionament del 
funcionament d’una policia democràtica. I, per tant, sí, en això li hem de dedicar més 
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diners, tenint en compte que l’Institut de Seguretat Pública –també per a nosaltres– és 
la nineta dels nostres ulls, del millor que tenim aquí per fer polítiques públiques de se-
guretat. Però encara podem millorar més. Podem formar millor noves generacions de 
policies que en un context difícil..., perquè vostè explicava el context de l’alerta terroris-
ta, però hem d’explicar també no la cara bona, sinó la cara, a vegades, sinistra d’aquest 
context de terror. I un policia democràtic ha de saber veure les dues cares de la mone-
da, perquè, si no, traspassem, en podríem dir, o comencen a endinsar-nos en un terreny 
pantanós i difícil. I, per tant, sí, més protocol d’Istanbul. Cada mosso d’esquadra hauria 
de conèixer-lo quasi de memòria, al nostre país.

Per tant, hi han coses a fer, hi han esmenes a aprovar. Jo espero que quan a la comis-
sió corresponent votem les esmenes, les esmenes d’aquest grup tinguin el suport d’altres 
grups parlamentaris, perquè nosaltres també votarem esmenes d’altres grups parlamen-
taris. I, per tant, aquest pressupost és millorable. I, sobretot, no repetim una estratègia 
amb agenda oculta quan fem negociació pressupostària. Aquest país està amb un repte 
col·lectiu, i el pressupost hauria de representar molt més que una majoria de setanta-dos 
diputats i diputades. És una oportunitat no sé si perduda, però nosaltres seguirem recla-
mant un pressupost per a una majoria social i popular que es mereix una cosa diferent 
de la que el Govern en aquest moment ens ha presentat.

Per això, sentint-ho molt, seguirem mantenint la nostra esmena a la totalitat de la 
secció, i la votarem favorablement.

El president

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

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Primero, agradecer la intervención y la presentación del señor 
conseller, el señor Jordi Jané. Usted entenderá que no demos apoyo al presupuesto, por 
varios motivos. El primero es evidente: nadie negoció con nosotros. Si usted quiere que 
aprobemos un presupuesto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es sentarse a 
quien le pide el voto a favor, hablar –hablar. Pero si partimos ya de este punto de partida 
en el cual se nos pide el voto a ciegas sin haber intercambiado una palabra y sin haber 
negociado, pues, usted entenderá que los cheques en blanco no son posibles.

Y luego, porque además el presupuesto viene englobado, pues, por un objetivo que 
no compartimos, y usted lo sabe, que viene por la ruptura –la ruptura– con el Estado 
español, y que evidentemente sabe que eso..., no solo que no va a ser posible, sino que, 
aparte, ni política ni filosóficamente lo compartimos. No solo por los 5.800.000 que de-
dican al referéndum, sino por los 120 millones que en su globalidad ustedes dedican a 
las estructuras de estado. Ciento veinte millones tirados a la papelera y que podrían ser-
vir para muchas otras cosas.

Y hablando concretamente de temas de Interior, yo lo primero que le digo a usted, 
señor conseller, es que sabe que tiene todo nuestro respeto, nuestra confianza, ante los 
ataques que sufre usted como conseller cada vez que defiende a los Mossos d’Esquadra. 
Hay algún grupo, pues, que quiere su cabeza, pide su cabeza, pide su silla, no lo quiere 
como conseller de Interior, y nos sabe mal que a veces el Gobierno no visualice todo el 
respaldo que usted necesita; al menos, esta es la sensación que da.

Ayer, los cuerpos de seguridad que trabajan en Cataluña, todos, hicieron historia. 
Por desgracia, de forma negativa. Sindicatos de policía local, de Mossos d’Esquadra, 
Policía Nacional, Guardia Civil, tuvieron que salir a la calle para pedir respeto; res-
peto a su trabajo, a su profesionalidad y a los cuerpos de seguridad en democracia. 
Un respeto que ellos focalizaban en la CUP, que es verdad que es un partido..., un 
partido antisistema, que no cree en los cuerpos de seguridad del Estado. No es nada 
nuevo. El problema viene cuando un gobierno no visualiza ese respeto que tiene que 
dar a un cuerpo de seguridad. Por eso acaba la manifestación en la plaza de San Jai-
me, mirando a la Generalitat y mirando al Ayuntamiento de Barcelona. Mirando a 
la Generalitat porque usted está solo como conseller de Interior, porque su Gobier-
no –su Gobierno– condiciona unos presupuestos al chantaje político de la CUP. Y al 
Ayuntamiento de Barcelona, porque está gobernado por la señora Colau y por el Par-
tido Socialista, por una Guardia Urbana que no se siente respaldada en su trabajo en 
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el día a día. Con lo que fue el Partido Socialista en su día, que se tenga que ver así a 
día de hoy.

Y es normal que un responsable político que lleva seguridad, que lleva Interior, sea 
un conseller o sea un ministro –sea un conseller o sea un ministro–, intente garantizar 
la tranquilidad laboral y profesionalidad de cualquier cuerpo de seguridad del Estado. 
Otros tienen la experiencia del señor Saura, que es una época en la cual gobernaba Ini-
ciativa y Partido Socialista, y que los Mossos d’Esquadra quieren olvidar.

Ustedes presentan un presupuesto..., evidentemente, el papel todo lo aguanta –el 
papel todo lo aguanta. Son bastante continuistas. ¿Cuál es la excepción? Que es la 
cuarta partida que menos aumenta. Aumenta un 7,4 por ciento, si no recuerdo mal, 
señor conseller, y es la cuarta partida que menos aumenta. Por lo tanto, es un presu-
puesto muy similar al anterior. Y usted lo decía, hay retos importantísimos: la segu-
ridad ciudadana, pero sobre todo la lucha contra el terrorismo yihadista, que es un 
peligro global. Usted ponía un ejemplo: un terrorista que se detiene en el País Vasco, 
que tiene reminiscencias en Bruselas, y que quieren hacer un atentado en otro país. 
Por lo tanto, no queramos poner fronteras; al contrario, ante un peligro global, lo más 
necesario es la unión.

Coincido con usted que hay que hacer un esfuerzo en lo que es el programa Tensor. 
Yo se lo reconozco. Porque es verdad que una gran parte de la captación de los terro-
ristas yihadistas la hacen a través de las redes sociales –es verdad. Y, por lo tanto, aquí 
hay que intensificar este trabajo. Pero nos faltan mossos d’esquadra. Luego le..., o se lo 
digo ya: que me pueda aclarar, cuando usted defiende que van a sacar una promoción 
de 500 nuevos agentes de Mossos d’Esquadra y de 150 nuevos bomberos, ¿por qué los 
presupuestos nos dicen que son 276 mossos y 99 bomberos? Lo digo porque no cuadra 
lo que usted dice con lo que hay en los presupuestos. Si esto nos lo puede aclarar, yo se 
lo agradecería.

Pero nos faltan mossos d’esquadra. Todos los municipios piden más policía –to-
dos. Desde la ciudad de Barcelona..., ahora no, con la señora Colau, ya pueden respi-
rar un poquito más; pero desde Barcelona hasta los alcaldes del Maresme, que se han 
unido para pedir más mossos. Nos faltarán efectivos. Eso supone más horas extras. 
Más horas extras suponen también más esfuerzo, más energías por parte de cada uno 
de los policías que componen el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Usted aquí tendría 
que pedir la colaboración no solo de los policías locales, sino solicitar la colaboración 
operativa y visible de otros cuerpos de policía: Policía Nacional y Guardia Civil, por 
ejemplo. Si faltan mossos, pidan ayuda. Porque faltan. Porque el peligro del terroris-
mo yihadista es un peligro muy latente, lo vemos cada día. Y no solo en Europa, en 
todo el mundo.

Ustedes, luego, hablan de la partida de Bomberos. Yo creo que es la más clara y la 
más completa. Yo creo que aquí sí que han hecho un esfuerzo en tema de equipamien-
tos, vehículos y material; se lo tengo que reconocer.

Pero luego vamos al 112. Al 112 dice que van a aumentar el servicio, o a mejorar el 
servicio en tema de..., con veintiocho idiomas adicionales. Pero nosotros –y usted me 
corregirá– vemos que solo aumenta la partida en 1 millón de euros, cuando sabe que so-
mos muy críticos con el servicio que se da en el 112, y con 1 millón de euros de más yo 
no sé cómo pretenden ustedes mejorar ese servicio.

La formación. Antes lo comentaban otros portavoces. La formación de los agen-
tes de Mossos d’Esquadra es muy importante. Ha hablado de formación, ha habla-
do de lo que usted denominaba «massive online open courses». Yo creo que esto no 
significa la formación continua que piden los Mossos. ¿Dónde está ese plan de for-
mación continua? Porque en el presupuesto que usted nos presenta no vemos ningún 
plan de formación concreto y continuo para Mossos d’Esquadra. ¿Dónde está? ¿Se la 
van a dar? ¿No la van a dar?

Hablemos de mejorar el vestuario y los medios materiales de Mossos d’Esquadra. 
Nosotros ya presentamos una propuesta de resolución en la cual solicitábamos que los 
sindicatos estuviesen presentes en la Mesa de la Función Pública, y estuviesen presentes 
en las pruebas del material. Es importante que los profesionales que van a utilizar esos 
medios materiales estén en las pruebas de material, puedan opinar, señor conseller, y 
puedan dar el parecer de qué es lo que ustedes quieren adquirir. A día de hoy, los sindi-
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catos no están en estas pruebas de material. De eso es que se quejan. Dígame un sindi-
cato que opine lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Ni uno.

Otro tema: segunda actividad. ¿Cómo van a tratar ustedes la segunda actividad en el 
presupuesto? Yo no lo he visto –yo no lo he visto. Y se aprobó una moción en la cual el 
Gobierno se comprometía a elaborar el catálogo de puestos de trabajo de segunda acti-
vidad. Y saben que es un tema muy importante para los Mossos d’Esquadra. Y que un 
mosso d’esquadra, cuando pasa a ser un funcionario de policía de segunda actividad, 
no deja de ser policía, y puede hacer funciones relacionadas con la seguridad y la pre-
vención que no tengan nada que ver con la actividad física o con la actividad en la ca-
lle. ¿Cuándo van a hacer ese catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad? ¿Qué 
parte del presupuesto se dedica a la segunda actividad? Eso forma también parte de lo 
que es la dignidad de un cuerpo de seguridad.

Por eso le decimos, señor conseller, que han presentado un presupuesto continuista, 
donde vemos que hay carencias, como la formación, la segunda actividad, el incremen-
tar la presencia de los Mossos d’Esquadra en las pruebas de material. Y si queremos de 
verdad que la eficacia de los Mossos d’Esquadra sea cada vez mayor, no tenga ningún 
reparo en pedir ayuda a otros cuerpos de seguridad.

Yo comparto con usted que la Junta de Seguridad de Cataluña se tiene que reunir, lo 
sabe; nunca lo hemos negado. Pero para eso hay que tener y consensuar un orden del día 
que sea capaz de negociarse y priorizando aquello que es urgente y necesario. Y si es 
así, yo estoy convencido que la Junta de Seguridad de Cataluña se reunirá pronto, pero 
siempre y cuando lo que se plantee encima de la mesa sea realista, viable y urgente.

Hablaba de equipamientos. Hablaba de la comisaría de Sarrià - Sant Gervasi, de la 
Jonquera, de Banyoles, Torredembarra... Estamos de acuerdo, felicidades. ¿Dónde está 
la de Tarragona, la nueva que quieren? ¿Dónde está la de Sant Martí? ¿Dónde está la de 
Sant Martí, que posiblemente es la que lleva más retraso de toda Catalunya? ¿Dónde es-
tán esos equipamientos policiales?

Yo, señor conseller, con todo el respeto..., sabe que tiene todo nuestro apoyo, como 
grupo, a su persona. Sí que le pedimos que no cedan al chantaje de la CUP para intentar 
humillar más la imagen de los Mossos; que no se creen comisiones de seis meses para 
ver si la adquisición del material es necesaria o no es necesaria; que no se lleve a según 
qué personas al Instituto de Formación de Seguridad de Cataluña a mesas o talleres so-
bre mediación que insultan la imagen de los Mossos d’Esquadra. Esto forma parte tam-
bién de la dignidad de un cuerpo de policía.

Todo esto forma parte de que ustedes no cedan para intentar aprobar un presupues-
to. Tienen otros grupos. ¿Que no quieren hablar con el Partido Popular? No hablen. Tie-
nen otros partidos para aprobar mayorías sin faltar al respeto a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad. Y no lo digo por usted –no lo digo por usted.

Yo iré finalizando mi intervención. Señor conseller, ya sabe, repito, que la filosofía 
que engloba a este presupuesto no es la que compartimos. Por lo que yo le he explicita-
do al principio, no podemos compartir esa filosofía. Creemos que este presupuesto es 
mejorable. No es malo, es mejorable. Es continuista, pero es mejorable. Y desde luego 
sí que le pido que siga defendiendo la imagen y la dignidad de los Mossos d’Esquadra y 
que no ceda a la falta de respeto con la cual está algún partido, cada día, manchando la 
imagen del Cuerpo de Policía de Cataluña.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa.
Bé, com els havia anunciat al principi, farem ara un breu recés de cinc minuts, eh?, i 

tot seguit... Per tant, són les set menys dos minuts. A les set i tres minuts, doncs, comen-
çarem, reprendrem la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de set del vespre i tretze minuts i es reprèn a les set i vuit 
minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió amb un torn de paraula per al conseller, entenc que en contra 
de les esmenes a la totalitat. Per tant, té la paraula l’honorable conseller. 
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El conseller d’Interior

Moltes gràcies. Intentaré anar donant resposta amb el mateix ordre que han seguit 
els portaveus, i, si em deixo algun aspecte concret, saben també que al Departament 
d’Interior, que té totes les dades, estem a disposició de tots els grups per a qualsevol 
dada concreta que vulguin aprofundir en el pressupost.

Primera esmena de rèplica al senyor Castel. Jo he sigut diputat molts anys; he sigut 
diputat a l’oposició de governs, i si m’interessava negociar un projecte de llei, l’hi deia 
directament al titular. I ho he fet. No esperava a dir: «Oh, és que no ens han dit re.» Jo 
no he deixat d’atendre mai –el departament i el secretari general– cap grup parlamentari 
que vulgui plantejar un aspecte concret o que vulgui obrir algun tipus de negociació en 
un aspecte concret. Per tant, això que vostè diu: «És que no hem parlat.» Jo no soc cons-
cient, en cap cas, que ens hagin demanat res concret. I, per tant, això també l’hi volia dir.

El tema que em deia: duplicitat en temes de tecnologia. No n’hi ha cap, de duplicitat, 
ni una. Les TIC no són ciberseguretat. Les TIC que van en el pressupost és una tècni-
ca imprescindible per gestionar la seguretat, però no és ciberseguretat ni té res a veure 
amb els programes de ciberseguretat que estan al Departament de Presidència. Per tant, 
no té raó, en aquest sentit, perquè no hi ha ni una duplicitat.

Venen condicionats? Miri, ve condicionat, el pressupost, per les necessitats de segu-
retat que hem avaluat en el departament, i per donar servei als ciutadans de Catalunya. 
Aquest és el condicionant en l’àmbit de la seguretat. I per treballar, cada dia més, per 
una policia democràtica, respectuosa amb els drets dels ciutadans, un Cos de Bombers 
operatiu i amb totes les infraestructures que necessita, perquè tots els àmbits que he 
anat detallant, tots ells, tinguin una cabuda en el pressupost; això sí que ens condiciona. 
Però no venim condicionats, com vostè pretén fer veure.

No atenem les prioritats. És la seva opinió; no és la d’aquest conseller ni la del Go-
vern. Entenem que aquest pressupost atén clarament les prioritats d’un govern on no 
tinc ni una incomoditat de formar-ne part, i on em sento plenament recolzat per aquest. 
Li vull aclarir aquest aspecte, per si vostè en tenia algun dubte.

Vostè diu que fa unes partides d’esmenes amb 10 milions de baixes. Doncs, miri, ja 
ens les estudiarem, les esmenes –ja ens les estudiarem–; les de tothom. Però perquè es 
puguin estudiar esmenes caldria que aquest pressupost vagi endavant, perquè, si aquest 
pressupost es retorna, d’esmenes no se’n pot estudiar cap. Nosaltres fem una aposta, que 
crec que és una aposta decidida per la seguretat del país. Creiem que té un recolzament 
pressupostari necessari.

Vull recordar que en aquesta legislatura, el 26 de gener de l’any passat –només co-
mençar aquesta legislatura–, com que no teníem pressupost, vam aprovar un pla de con-
tingència per 11.554.999 euros, i s’han atès..., i qui digui el contrari, no és veritat. I els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra ho saben, que hi ha una aposta del Govern pel 
cos. Que evidentment no es pot fer tot de seguida i en un moment i en un any, segur que 
no; però ningú pot posar en dubte –ningú; jo no ho puc admetre, que es posi en dubte– 
que no s’aposta pel vestuari del cos, quan serà el primer cos de l’Estat en què tots els 
seus membres tindran armilles. No em pot dir que no s’aposta pel Cos de Mossos d’Es-
quadra amb les inversions que hi han. No l’hi admeto, perquè no és veritat. S’aposta pel 
Cos de Mossos d’Esquadra de manera claríssima.

Vostè deia del Cos de Bombers Voluntaris... Escolti’m, mai s’havien convocat 350 
places en una promoció de bombers voluntaris; per tant, una aposta també, en aquest 
sentit, molt i molt decidida.

Cinc-centes noves places. Vostè hi està d’acord. Crec que tothom hi està d’acord. 
Però, evidentment, diu: «Inversió en formació.» Sí, hem de tenir les places, invertir en 
formació, i hi han tots els programes específics, que creiem que són d’una qualitat equi-
parable a la de les policies més modernes del món. Tendim a això: model de policia de-
mocràtica, moderna, operativa, al servei del ciutadà, amb un model que és molt propi: 
policia de proximitat. És el que guia aquesta actuació de la policia de Catalunya, que, 
com diu el preàmbul de la llei que la regula, «és una policia que serveix al poble del 
qual neix», i té aquesta voluntat de servei al poble de Catalunya i a les seves institucions 
democràtiques.

Posar recursos per al Pla antiterrorista. Crec... Hi coincidim. Però és que hi són 
–però és que hi són. I dignificar el cos, tenir una mesa pròpia... Miri, tenir una mesa... 
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O sigui, diu que no participen els sindicats del cos en la negociació de la Mesa de la 
Funció Pública. Però és que tenim una mesa pròpia; hi ha una mesa pròpia. Però, per 
part meva, no hi hauria cap inconvenient que hi poguéssim participar –ni un. Per tant, 
estic disposat, si cal, a parlar-ho amb la consellera de Governació, perquè no hi ha ni 
una prevenció apriorística de dir: «No, és que no hi poden participar.» Ara, és cert que 
hi ha una mesa pròpia. I, per tant... Potser si no hi hagués aquesta mesa pròpia reclama-
ria que hi hagués una mesa pròpia, que és, en aquest cas, el que hi ha.

Al tema del Servei Català de Trànsit, després m’hi referiré, també, al contestar-li 
al diputat Carles Castillo. Jo també, al diputat Carles Castillo, abans de referir-me als 
temes concrets, li agraeixo el suport, com no pot ser d’altra manera. Per tant, quan un 
grup parlamentari dona suport a l’actuació d’un conseller, doncs, jo l’hi he d’agrair, com 
no pot ser d’altra manera.

«Aprovar el pressupost» –diu– «és responsabilitat del Govern.» Hi entren temes de 
fiscalitat, hi entren temes que no tenen a veure amb aquest departament, però per apro-
var un pressupost, aquest pressupost ha de caminar. I per caminar no poden anar pre-
sentant esmenes a la totalitat al conjunt, esmenes a la totalitat a cada una de les sec-
cions. Per tant... I, a més, es poden presentar esmenes en seccions que agradin i en 
seccions que agradin menys. Però vostès han fet allò de disparar a totes les seccions 
d’una tacada. És una opció –és una opció–, jo no l’hi nego. Però comprendrà que apro-
var el pressupost és responsabilitat del Govern, i no aprovar-lo seria responsabilitat dels 
grups parlamentaris, perquè el Govern el presenta, però qui l’ha d’aprovar o no són els 
grups parlamentaris. I, per tant, jo això també ho vull posar en evidència.

Diu: «Inversió insuficient i mal repartida.» És una opinió legítima que vostès plas-
maran, doncs, en les esmenes que ja tenen presentades. Evidentment, el Govern no ho 
comparteix. Creiem que és la inversió repartida en els àmbits i en els programes de ma-
nera necessària per donar resposta al tema de la seguretat. 

«Amics de les empreses privades.» Nosaltres apostem per un sistema de seguretat 
pública per al país, és el més equitatiu que hi pot haver. Malament aquells països –que 
n’hi han, i que alguns a vegades hem tingut oportunitat de visitar-los– en què només te-
nen seguretat aquells que se la poden pagar, i que no hi ha un bon sistema de seguretat 
pública. Res més allunyat del que pretén el Departament d’Interior, que és aportar segu-
retat al conjunt de la ciutadania. I això sí que és una política equitativa totalment: donar 
seguretat amb tots els elements que integren el Departament d’Interior; és per a tots els 
ciutadans. No únicament un sistema basat en esquemes en què acaben tenint protecció 
aquells que se la paguen i aquells que no se la paguen són subjectes a vandalisme, a se-
grestos, a robatoris constants i amb una sensació d’inseguretat..., com quan algú viatja a 
un país que hi ha inseguretat. Per sort, no és el nostre sistema; és un sistema de segure-
tat pública. Per tant, allò que diu: «Amics de les empreses privades», no. En l’àmbit de 
la seguretat, el model és claríssim de seguretat pública.

Ens deia també que «manca aposta del sector públic». Aquesta aposta del sector pú-
blic que manca, no ho pot dir per a l’àmbit de la seguretat –no ho pot dir. 

I, després, vostè ha fet unes comparacions, que m’ha deixat una mica sorprès, se-
nyor Castillo, perquè... Es pot fer tot, eh? Vostès van governar Catalunya en un moment 
donat, i llavors vostè diu: «Doncs, mira, vaig a comparar-ho, ara, amb el 2010.» Jo vull 
recordar-l’hi: el 2010, el gruix de la inversió era molt diferent. Però l’any 2010 jo estava 
al Congrés dels Diputats i el senyor Zapatero, que era del Grup Socialista, va presentar 
un pla de retallades importantíssim –importantíssim–, perquè deia que el context eco-
nòmic ho feia necessari. 

I a partir del 2010 han vingut els anys que han vingut; que venen a partir, també, 
d’aquell redreçament d’una política pressupostària que era molt expansiva. Tan expan-
siva que el 112..., no sé si es va inaugurar, però jo diria que el 2010. El centre 112, que 
coneix bé..., perquè coneix bé el Camp de Tarragona, coneix bé on està el centre 112. 
I el centre 112 s’inaugura el 2010; un centre 112 que ens deixa hipotecats el pressupost 
fins al 2041. Aquest és el model? Perquè, clar, són models que van invertir molt, és 
cert, però ens van deixar hipotecats, amb pluriennals, fins al 2041. I nosaltres ho estem 
atenent amb aquests pressupostos. Però sí que li volia dir, senyor Castillo, que es pot 
anar comparant amb el 2010, però crec que no és la comparació encertada. Hauríem 
de comparar amb l’últim pressupost aprovat de l’any 2015, i veure quina evolució té el 
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pressupost que presentem per al 2017. Malauradament, el Parlament no va voler que hi 
haguessin pressupostos per a l’any 2016, i ho comparem –que és el que crec que s’ha 
de fer– amb l’últim pressupost que havia aprovat aquest Parlament, que és el del 2015. 

«No ens facin perdre el temps», diu. Jo ho demano a tots els grups, en el sentit... Es-
tem per aprovar un pressupost i per donar resposta als grans objectius de país que te-
nim, i m’agradaria que en aquests grans objectius hi fos el seu grup; un grup que histò-
ricament ha estat a favor del dret a decidir i del dret a l’autodeterminació de Catalunya. 
Jo encara recordo un clauer del PSC que deia: «Socialisme i autodeterminació. PSC.» 
Jo el recordo –jo el recordo–, perquè l’he vist i he tingut militants propers que el tenien. 
I ara, doncs, malauradament, vostès s’han apartat d’aquesta aposta cap al dret a deci-
dir del poble de Catalunya. Jo ho lamento. Però diu: «No ens facin perdre el temps.» Jo 
també el convidaria a que aquesta aposta pel dret a decidir, que ve d’uns resultats de 
les eleccions del 27 de setembre, doncs, també la respectin. I tant de bo se la poguessin 
fer seva. Tant de bo amb la força que tenen, que no és poca, ajudessin a fer canviar les 
coses i poder trobar aquell consens necessari que aquest Parlament també ha aprovat. 
Tant de bo, perquè tenen molta força, poden condicionar molt. I el socialisme català pot 
ajudar molt a condicionar el que seria que a nivell global s’entengués que el poble ca-
talà vol votar en un referèndum acordat que permeti expressar-se a la ciutadania. Jo el 
convido, eh? Vostè em deia: «No ens facin perdre el temps.» Jo li dic: doncs, sumi-s’hi, 
també, perquè crec que seria una bona oportunitat.

Serveis de neteja. Vostè deia que hi han persones en serveis de neteja subcontrac-
tats per a comissaries o per a parcs, que després la seva empresa no paga el salari cor-
responent. M’explica el secretari general que rescindim els contractes. És el màxim 
que podem fer. No podem nosaltres subrogar-nos en aquest pagament, perquè jurídi-
cament ens és impossible –perquè ens és impossible jurídicament–, però sí que podem 
no renovar els contractes a empreses que després, amb els diners que reben, no paguen 
els seus treballadors. Per tant, això que li quedi clar, que si sap algun tema concret 
m’ho faci saber. 

I li agraeixo, també, el fet que em digui que la pujada del pressupost era necessària. 
Vostè diu «col·lapse». Jo no m’atreveixo a dir això, però era necessària. Per tant, seria 
molt dolent que no s’aprovés aquest pressupost. També l’hi torno, això. L’hi torno quant 
a..., en termes de responsabilitat, eh? Perquè si vostè diu: «És que és absolutament ne-
cessària la pujada», i després presentem aquests pressupostos i no els aprova, doncs, 
clar, ens quedem sense aquesta pujada, que és absolutament del tot necessària.

Hi ha alguns grups que m’han dit –no únicament vostè, senyor Castillo, altres grups 
també– que no hi havia un increment del Servei Català de Trànsit, quan puja un 5,2 per 
cent. Ho dic, perquè potser hi han dades..., que després els podem fer tots els aclari-
ments que puguin haver-hi. I, fins i tot, el pressupost del 2010, que era de 126,4 milions 
d’euros, quant al Servei Català de Trànsit, si ara hi incorporéssim els 30 milions d’euros 
en romanents, ens trobaríem que el pressupost actual no s’allunya tant, seria equipara-
ble al de l’any 2010. Però tampoc ara, ho repeteixo, no vull entrar en tots els aspectes 
que fan referència al que és el Servei Català de Trànsit, perquè també estem disposats a 
donar-li tantes explicacions com facin falta i, ja l’hi dic, en tot aquest tema dels contrac-
tes que rescindirem amb aquelles empreses que no paguin els seus treballadors.

També ha parlat de tot el tema dels equips d’excarceració, dels 220 milions d’euros 
del pla estratègic. Tot això són inversions que no s’havien fet anteriorment i jo vull tam-
bé que es posin en valor. Dels vehicles de bombers, dels equipaments, jo crec que hem 
acordat tots els models amb els sindicats. Això és també un aclariment que faig a altres 
grups que s’hi han referit, i trobo bé que sigui així. Quant al tema de la mesa sectorial, 
també dic el mateix –ja l’hi avanço també al senyor Villagrasa, que també s’hi havia re-
ferit–: no ens oposem a que puguin participar en aquest tema de la Mesa de la Funció 
Pública general, encara que, ho repeteixo, tenen aquesta mesa específica.

Quant al pla estratègic, ja que vostè, senyor Castillo, m’ho comparava amb les xifres 
de l’any 2010, sí que li vull dir que justament..., i ho vaig explicar en aquest Parlament 
quan vaig venir a explicar el pla estratègic. Dèiem: «Quin és l’objectiu que tenim?» Po-
sar-nos a nivell del 2010. Per tant, sabíem que hi han hagut uns anys difícils, però sa-
bíem també que l’objectiu que ens marcava era aquest: arribar a aquests nivells d’inver-
sió de l’any 2010; que, d’acord amb el pla estratègic, també espero que ho podrem fer.



DSPC C 296
18 de gener de 2017

Sessió 14 de la CI 27 

Quant al senyor Nuet, també li agraeixo, doncs, la reflexió i agraïment que ha fet, el 
reconeixement de com és de feixuc preparar un pressupost. I ara, aquí, que hi ha el di-
rector de Serveis, hi ha el secretari general, hi ha tots els directors i en l’àmbit de la po-
licia el director Batlle, tots..., preparar un pressupost no és fàcil. Per això seria molt trist 
que finalment el pressupost no prosperés, perquè no és fàcil i perquè és una oportunitat 
de millorar la societat a la que servim. I, per tant, des d’aquesta perspectiva, jo li agraei-
xo aquest reconeixement i no vull en cap cas, tampoc, que... 

Diu: «Vostè representa el conjunt del Govern.» Sí. Em faig meva la tasca d’aquest 
Govern, aquesta tasca col·lectiva, totalment. I, per tant, també represento el conjunt del 
projecte pressupostari. Sí, també el represento. Me’n faig corresponsable, solidari amb 
tots els departaments, i amb una negociació que mai és fàcil entre departaments, perquè 
també s’han de quadrar els números globals, i els secretaris generals, doncs, han d’anar 
negociant, com no pot ser d’altra manera, per acabar consensuant unes xifres. Però les 
xifres consensuades no són les del Departament d’Interior, o les del Departament de 
Salut; no, són les xifres que ens fem nostres. I, per tant, sí, me’n sento solidari, corres-
ponsable i no me n’amago. 

I tampoc l’hem exclòs de la negociació. Diu: «Han exclòs Catalunya Sí que Es Pot...», 
o «Ens han exclòs de la negociació.» No. I vostè diu: «Estic a favor del referèndum.» 
Evidentment. I aquests pressupostos ho fan possible perquè ho preveuen, perquè hi ha 
una resolució, a més a més, que preveu que hi pot haver un referèndum acordat. I aquests 
pressupostos fan cas al Parlament, preveuen aquestes partides, que no és altra cosa que 
fer cas al que, segons les enquestes, vol un 80 per cent de la ciutadania de Catalunya. 

Per tant, això s’ha de posar en valor. Quelcom que a totes les enquestes, des de La 
Vanguardia, fins a totes les que es van publicant..., en aquest punt concret no hi ha una 
situació minoritària, sinó que pràcticament el 80 per cent de la població enquestada –és 
molt–, diuen que volen fer un referèndum. Uns voldran una cosa, els altres en voldran 
una altra, però es vol fer un referèndum. Doncs, crec que és positiu que vostè doni su-
port a aquest pressupost, que és el que l’ha de fer possible. I, per tant, voluntat, crec, 
d’aproximació i de negociació hi és tota.

«I també aquest pressupost» –diu– «ha de ser el que faci possible les polítiques de 
seguretat.» En això estem –en això estem. I llavors diu: «Però lamento...» Vostè fa un 
exercici. Vostè és parlamentari de fa anys, el conec, sap que l’aprecio des de fa molts 
anys, senyor Nuet, i vostè, que és parlamentari des de fa anys, juga..., no «juga» –per-
doni–, no és un bon terme, empra una bona tàctica parlamentària, que és dir: «Si per 
Interior fos...» Això ho han fet també altres portaveus: «Si per Interior fos, miri, no hi 
tindríem massa inconvenients. Però, clar, és que aquest pressupost, en l’àmbit dels im-
postos o en l’àmbit de... I, per tant, no el puc aprovar.»

I jo li faig la següent reflexió: no seria més coherent que en aquells departaments 
en què vostès creuen que hi pot haver un marc de coincidència, si més no retiressin ara 
l’esmena a la totalitat, o s’abstinguessin? Perquè, clar, és que llavors ho posen tot... i 
quan un dispara –en el bon sentit de la paraula, no?–, apunta a tots els departaments per 
igual, la crítica perd força, perquè el que dona mèrit, a vegades, a l’acció parlamentària, 
és l’acció de dir: «A aquest departament creiem que sí, que en l’àmbit que treballa per 
la seguretat li podem donar suport. Amb aquest, potser hi tenim aquest punt de discre-
pància.» Però quan es fa de manera homogènia a tots, crec que llavors, sincerament, la 
crítica pot perdre un punt de força.

Ens mirarem les dinou esmenes, com les de tots els grups –ens mirarem les esmenes. 
Votaríem aquelles en què coincidíssim, evidentment. Però no ho faré jo com a govern, 
que no soc diputat. Això els toca als grups parlamentaris i de manera... (Veus de fons.) Si 
vostè diu que són molt bones, jo no tinc per què dubtar-ho. Però perquè es puguin votar, 
de moment això hauria de seguir el seu tràmit. Perquè, com vol que votem les esmenes 
després, a la Comissió d’Economia, si vostès van fent caure el pressupost a cada tràmit 
que poden. Jo també demano que tinguin aquest punt de coherència, i ja que vol que ne-
gociem les esmenes, per negociar-les deixin que aquest pressupost segueixi el seu camí.

Totalment d’acord amb el Protocol d’Istanbul –totalment d’acord. Totalment d’acord 
amb que o fem de les nostres policies unes policies modernes, democràtiques, prepara-
des, o el model policial ens fallarà. I aquesta és la voluntat del Govern de Catalunya: 
operativament preparada, ben connectada al món, defensora dels drets humans, respec-
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tuosa amb les persones sempre, i, evidentment, policia operativa que faci una feina de 
qualitat a favor de la ciutadania. Aquest és el model.

I aquest model de les policies democràtiques és el dels Mossos d’Esquadra. Aquest és 
el model dels Mossos d’Esquadra, que, a vegades, s’aconseguirà al cent per cent, i a vega-
des –ja l’hi admeto–, no s’aconseguirà al cent per cent. Però aquest és el model que volem 
implementar, i no em cap cap dubte que una immensa majoria del cos el vol implementar 
i se sent orgullós de poder-lo implementar servint el país i els seus ciutadans. I, per tant, 
jo crec que això ha de ser així. Vostè deia: «És de les millors policies del món.» Doncs, jo 
li agraeixo que faci aquesta asseveració, vostè, que a més a més és entès en l’àmbit de la 
seguretat, i que recolzi també la tasca que fa l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
que entre tots hem de nodrir de la màxima expertesa –de la màxima expertesa.

Deia el tema de l’agenda oculta. No n’hi ha, en el Departament d’Interior; no tenim 
una agenda oculta. (Veus de fons.) Al Govern no em consta, perquè jo vaig a les reu-
nions de govern... I li explicaré una cosa: per exemple, en l’àmbit de la seguretat, jo ho 
explico tot. O sigui, no hi ha res que es faci des del Departament d’Interior que jo no ho 
comparteixi, com no pot ser d’altra manera, amb el conjunt del Govern. Per tant, que 
ningú pensi, allò, que el Departament d’Interior, doncs, fa una actuació com si fos un 
bolet aïllat, i que darrere aquesta actuació hi ha un conseller o un secretari general. No, 
no. Res. Quan dic «res» és res. Tot s’ha de compartir en un govern conjunt. A més a 
més, un govern format per diverses forces polítiques; per tant, raó de més per compartir 
tot allò que es fa des dels diversos departaments. I, per tant, jo això de l’agenda oculta 
–li dic la veritat, senyor Nuet– no ho conec. 

Però sí que conec aquestes esmenes que vostè ha presentat, que ha presentat el seu 
grup –no vostè, el seu grup parlamentari– i, per tant, les estudiarem i en tot allò que 
puguin millorar el Departament d’Interior, si una majoria d’aquesta cambra hi està 
d’acord, doncs, jo celebraré que es puguin aprovar. Per tant, ja li avanço que no parteixo 
d’apriorismes. No faig com vostè, no faig una esmena a la totalitat a les seves esmenes. 
O sigui, faig un esforç d’aproximació al que puguin ser propostes dels diversos grups 
parlamentaris que puguin ajudar a millorar les partides d’Interior. 

El senyor Villagrasa també parla del mateix: que no s’ha parlat amb els grups. Vostè 
creu realment que no pot ser també que els grups que tinguin un interès específic en un 
tema es puguin dirigir al departament? Creu que ha de ser el departament? Doncs, miri, 
potser que els hi expliqui als seus companys de Madrid, perquè jo que els he conegut de 
prop..., no anava així, això –no anava així. Quan algú volia negociar alguna cosa –i un 
grup té la força que té–..., i és un grup minoritari, si vol negociar un aspecte concret, el 
dirigeix al departament i intenta negociar-lo. Jo crec que aquest és un aspecte que vo-
líem tenir en compte. Diu: «No volem xecs en blanc.» Però és que en seguretat no són 
xecs en blanc. El que seria un xec en blanc és no tenir pressupost en seguretat. I, per 
tant, jo també demano aquesta reflexió a tothom.

I vostè diu: «És que vostè, el seu objectiu...» Miri, l’objectiu està molt clar –ens ho 
ha manat el poble de Catalunya–: és poder organitzar un referèndum i que la gent es pu-
gui expressar. I això, evidentment, forma part de l’objectiu d’aquesta legislatura. I vos-
tè no se n’ha d’estranyar, que és així, perquè així ho ha volgut, a més a més, la majoria 
de diputats que integren una majoria parlamentària en aquest Parlament. I una majoria 
molt ampla, que pràcticament arriba als dos terços d’aquest Parlament. Per tant, no s’es-
tranyi d’aquesta voluntat del Govern de poder fer un referèndum. I, per tant, aquests 
pressupostos responen també a això.

No li admeto un tema. I és una cançó que algun cop he escoltat i qui la digui no 
s’adequa a la veritat –deixem que ho digui així, eh? No és veritat que a dia d’avui..., 
mai se sap què passarà demà o demà passat, però a dia d’avui, fins al moment, el 
conseller d’Interior té tot el suport del Govern, de tot el Govern: del seu president, 
del seu vicepresident i dels diversos consellers i conselleres. I ho dic així pública-
ment perquè és veritat. Perquè em sento recolzat pel meu Govern, perquè en formo 
part, perquè jo també els recolzo a ells. Perquè ens recolzem mútuament, perquè sa-
bem que res és fàcil.

Però el que no s’hi val és voler fer veure: «Ah, a aquest conseller, doncs, no el recol-
zen.» Jo crec que cada vegada que hagi pogut haver-hi un atac directe al conseller, el 
mateix president ha sortit defensant el conseller. I, a més a més, és que no pot ser d’altra 
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manera, perquè no hi ha res més fàcil que fer cessar un conseller, que és firmant un de-
cret i el fa cessar. I el Govern ho pot fer, això –el seu president, el president de Catalu-
nya, evidentment.

I, per tant, a mi, que vagin introduint: «Oh, és que vostè no té el suport del seu Go-
vern.» Doncs, em sento recolzat pel Govern, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. I a 
les sessions de govern, cada dimarts, que no he faltat a ni una des que soc conseller..., 
a les sessions de govern sempre m’he sentit recolzat, m’he sentit..., que el que explicava 
s’entenia, i que el que explicava tenia el suport del Govern, com no pot ser d’altra mane-
ra, i si no fos així, doncs, no podria seguir endavant. I, per tant, jo això també vull que 
li quedi molt clar.

Respecte al treball policial. Sí, total; jo crec que l’he respectat sempre. Precisament 
alguns temes que hagin pogut ser més conflictius han sigut perquè jo he respectat el 
treball policial. I el Govern –no jo, el Govern– ha respectat el treball que exerceix la 
policia. Jo demano que a la policia no se la posi al mig del debat polític –ho demano. 
Apartem-la d’aquest debat. I, per tant, apartant la policia d’aquest debat, la respectarem. 
Vostè diu: «Respecte al treball policial», però la posen contínuament al mig. I jo li de-
mano que no ho facin.

També demano, com no pot ser d’altra manera –com no pot ser d’altra manera–, 
que els cossos policials –i a mi no em queda cap dubte que és així, per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra– respectin la direcció política que ha de tenir sempre el Govern i el 
conseller que estigui al davant del departament, com no pot ser d’altra manera. El de-
partament ha de respectar la tasca policial, però evidentment s’ha de respectar també, 
com no pot ser d’altra manera en un departament d’Interior, la tasca que porti a terme el 
Govern, que té per llei aprovada, sense cap vot en contra d’aquest Parlament, l’obligació 
de dirigir la policia del país. Perquè és una policia democràtica, i les policies democràti-
ques es dirigeixen per governs democràtics sotmesos a un control parlamentari exigent. 
Això és una policia democràtica.

Què és una policia democràtica? Aquella policia dirigida per un govern democràtic 
i, evidentment, govern democràtic que depèn i dona comptes de l’actuació davant del 
Parlament democràtic que representa la ciutadania. Perquè la policia no és quelcom que 
no tingui una direcció d’un govern determinat. Llavors sí que no estaríem amb una po-
licia democràtica. La policia democràtica ha de respectar també el govern que tingui en 
cada moment històric; i van canviant de color polític, però l’ha de respectar.

Jo he de respectar la tasca policial, i el Govern ho fa. Però la tasca policial ha de res-
pectar també el seu Govern i la tasca que té encomanada com a govern. I això és molt 
important. I la tasca com a govern és la que el Parlament defineixi en cada moment. Per 
tant, jo això també l’hi vull aclarir, perquè jo, precisament, si alguna cosa he fet és de-
fensar la tasca policial i intentar defensar clarament les seves atribucions.

Però, ho repeteixo, no podem tampoc desatendre..., i, evidentment, m’acompanya 
el director Albert Batlle, que és una persona amb una trajectòria, a més a més, en 
l’àmbit de la lluita contra el règim franquista i contra... Ell és d’aquells –jo ho vaig 
dir un dia en aquesta comissió, no?– que segurament recorda altres models policials 
–altres. I, per tant, quan es vol confondre tot i fer veure que aquí no hi ha model po-
licial, jo dic: «Miri, doncs, escoltin el director de la policia i veuran que aquí sí que 
n’hi ha, de model policial, i és un model policial que atén els paràmetres d’una poli-
cia democràtica.»

Quant a... Ja ho he dit, que no estic sol com a conseller d’Interior, que em sento ple-
nament recolzat. I llavors diu: «És que no augmenta prou...» No sé si ha dit que al de-
partament el pressupost no augmentava prou. Miri, la mitjana és un 7,2; el Departament 
d’Interior augmenta un 7,4 –0,2 per cent més que la mitjana. Per tant, tampoc veig que 
ens quedem curts quant a augment. Si augmentem una mica més que la mitjana del 
pressupost de la Generalitat, doncs, no acabo d’entendre...

I quan diu –això sí que ho vull aclarir, perquè ja ho he sentit...– que no quadren les 
xifres quant a que dic cinc-cents mossos, i en canvi en surten menys en el pressupost. 
En el pressupost..., el pressupost del 2017 ha de fer possibles les noves places que es 
creen. Però és que tenim places vacants de mossos o bé que han mort o que estan fora 
de servei o que estan en un altre àmbit, ocupaven una plaça. I llavors, les cinc-centes 
d’on surten? De les noves que creem i de les desocupades, i això forma una promoció 
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de cinc-centes places. Per tant, l’oferta no serà de les que posi el pressupost, que són les 
noves, sinó que seran les noves més les vacants, amb un total de cinc-centes.

També és cert –i m’ho ha dit algun altre portaveu– que podríem haver fet més pla-
ces. Hi ha qui parlava de vuit-centes. Jo també m’he deixat assessorar, també els hi dic 
–m’he deixat assessorar. He parlat amb altres responsables d’Interior d’altres etapes, al-
tres consellers i conselleres que m’han precedit, i he parlat amb tècnics en processos de 
selecció. I aquesta selecció ha d’atendre també el nivell poblacional que tenim a Catalu-
nya. I atenent tots els condicionants, a mi em recomanen que no es facin promocions de 
moltes més de cinc-centes places.

En canvi, es podrien fer promocions –i seria un model que a mi m’agradaria més– 
de diversos anys moltes places, que cinc-centes en són moltes; però no de cop vuit-cen-
tes o mil. Perquè quan es fa així, el procés de selecció, la feina de l’institut, se’n pot 
ressentir. I com que m’he fiat del que em diuen, doncs, no hem anat més enllà. Però jo 
sí que coincideixo amb tots els grups que en farien falta més. Ho he dit i per això tam-
bé els apel·lo un cop més: si en fan falta més i no aproven aquest pressupost, ja estarem 
com l’any passat, que després em recriminaran que per què no es van aprovar les qua-
tre-centes de l’any passat. I ja ho dic ara: sense oferta pública d’ocupació, legalment no 
ens les deixen aprovar.

Tema de bombers. Li agraeixo, senyor Villagrasa, el suport; hi ha una coincidència. 
El tema del 112 no és veritat que augmenti en 1 milió d’euros. El seu director m’ho ex-
plicava ara fa un moment. El tema del 112..., hi ha un nou call centre que suposa 11 mi-
lions, però que hi han diverses pluriennalitats, i hi ha també una innovació tecnològica, 
que aquesta sola ja suposa 2 milions, també amb diverses anualitats. Per tant, mirem els 
conceptes, no?, en els anys que es tardarà en pagar-ho.

En tema de formació, el Pla de formació contínua. Hi és. Jo el convido a visitar 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i els convido a tots els diputats i diputades 
d’aquesta comissió, i que puguin veure el Pla de formació contínua que hi ha a l’institut. 
Abans, al fer repàs del que es feia en un any, ho hem pogut veure. 

Els sindicats en la selecció de material, jo això ho deixo en mans del director Albert 
Batlle. En l’àmbit dels bombers, es fa, perquè als EPI que presentarem demà hi ha ha-
gut una participació. Jo, així d’entrada, no estic en contra que els processos de selecció 
siguin participatius. Ara, que no siguin obstructius també ho demano, eh? Que siguin 
participatius, però que no siguin obstructius. En tot cas, ho deixo en mans del director 
general de la Policia, perquè es pugui estudiar aquesta possibilitat.

La segona activitat està reflectida en el pressupost, el que passa, que no està desglos-
sada. Però en l’àmbit del pressupost es preveu la conseqüència que tindrà el que farem 
ben aviat –em diu el secretari general que ja està molt a punt–: el projecte de llei de se-
gona activitat. I, per tant, ho farem, no?

Equipaments. Per què no es fa aquest o l’altre? Som realistes, fem aquest any 2017. 
Es posa en el pressupost aquells que realment entenem que es poden pressupostar. I si 
altres no hi són és que s’ha entès que aquest any no hi cabien. Perquè a vegades poses 
una partida, però no hi ha ni la previsió prevista de com es començarà a treballar en la 
mateixa, i et queda una partida després no executada al final, cosa que el Govern de 
l’Estat ho fa moltíssim, i amb Catalunya més.

Perquè li diré una cosa –i això el senyor Sendra ho sap perfectament, i el senyor 
Castillo ho sap perfectament–: si atenguéssim les partides pressupostades dels pressu-
postos generals de l’Estat, durant les èpoques en què el Partit Popular ha tingut la res-
ponsabilitat, ja estaria tot el Corredor Mediterrani acabat. I encara tenim una sola línia 
entre Vandellòs i Vila-seca. Ja estaria acabat. Perquè ho posen en el pressupost, però 
després no ho executen. L’A-27 arribaria a Montblanc des de faria anys. I l’A-27 la te-
nim allà totalment parada. És o no, senyor Castillo? És així. Per tant, no em demani a 
mi que faci una cosa que vostès han fet i després queda molt malament, que és posar 
coses en el pressupost i després no executar-les, eh? Per tant, el que es posi en el pressu-
post ha de ser allò que es pugui executar.

I acabo ja amb una darrera reflexió, que la hi compro al cent per cent. I la hi compro 
públicament. I li agafo la paraula perquè vostè és un responsable polític d’un grup amb 
molta importància a nivell de l’Estat. Diu que l’ordre del dia de la Junta de Seguretat..., 
que vull aclarir una cosa, eh? –vull aclarir una cosa. Ja s’hauria fet, però vaig rebre una 
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carta de l’anterior ministre que em deia que, com que estaven en funcions, no podíem 
fer-la. I ho tinc per carta, oficial, i diu: «Escolti, com que estem en funcions» –i s’hi van 
estar un any, en funcions, eh?–, «no es pot fer la junta.» Molt bé.

Vostè em diu que sigui realista, viable i urgent. Miri –és paraula seva, eh?–: l’ordre 
del dia que demà el secretari general intentarà acordar, juntament amb el director, amb 
els interlocutors que han de fer possible aquesta Junta de Seguretat, serà urgent. Des del 
2009 que no es reuneix. Per tant, no és urgent, és que és un tema que qualsevol diria... 
I, per tant, jo ja m’he cobert, eh?, des d’un punt de vista institucional. Jo he reclamat ofi-
cialment que s’ha de reunir i, per tant, per nosaltres no queda. Per tant, urgent sí.

Viable? Miri, totalment. No és viable complir l’Estatut, l’article 164, que a més a 
més no ha sigut ni esmenat pel Tribunal Constitucional, i diu que els Mossos d’Esqua-
dra han d’estar en els grups de treball internacional en l’àmbit policial? Això és viable 
o no? Només falta que vostès ens deixin anar-hi. És trist que sigui així, però en l’àmbit 
internacional, o ens permeten assistir als fòrums internacionals oficials, o no ens dei-
xen. I de qui depèn, això? Aquesta viabilitat que exigirem en una Junta de Seguretat, 
de qui depèn? Depèn de vostès i de que compleixin el que diu l’article 164 de l’Estatut, 
que obliga a que l’Estat porti els Mossos d’Esquadra a aquests àmbits internacionals.

I realista? Realista ho ha de ser, perquè la seguretat, si alguna cosa és, és tocar de 
peus a terra davant les amenaces que tenim. I, per tant, aquestes amenaces que tenim, 
una Junta de Seguretat l’ha de fer totalment possible perquè ajudi. No hi hauria pitjor..., 
miri quina responsabilitat tenen, eh?..., tenim, però tenen. No hi hauria res pitjor que 
passés quelcom i algú pogués dir: «I la Junta de Seguretat que va demanant el conseller 
des de fa tant temps no s’ha donat.»

No hi hauria res pitjor que hi hagués un gihadista a Catalunya i no se n’informi el 
Cos de Mossos d’Esquadra, que és la policia de proximitat, que és la policia del país, 
que és la policia... Totes ho són, del país, però la Policia de la Generalitat són els Mossos 
d’Esquadra. Així es diu, és la Policia de la Generalitat. Qui té el patrullatge en seguretat 
ciutadana, a qualsevol indret o ciutat de Catalunya? Qui el té? Ara no el té ni la Guàr-
dia Civil, ni el CNP. Aquest patrullatge de seguretat ciutadana, encomanat per llei, llei 
aprovada per les Corts Generals, no esmenada pel Tribunal Constitucional, el tenen els 
Mossos d’Esquadra.

Què demano? Que s’informi el Cos de Mossos d’Esquadra de qualsevol aspecte, de 
qualsevol moviment, de qualsevol possible persona que potser està radicalitzada i és 
gihadista, i que uns la tenen controlada i que no ens ho diguin i que pogués atemptar; 
seria imperdonable.

Per tant, viable, realista i urgent. Li compro les paraules, senyor Villagrasa, perquè 
ho necessitem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. És el torn de rèplica dels grups parlamentaris que 
han presentat esmena a la totalitat. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula l’il·lustre senyor Jean Castel, per un temps màxim de set minuts i mig.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Miri, conseller, no voldria utilitzar..., ja sap que intento sem-
pre ser curós, no?, però aquest to demagògic de l’inici que ha tingut, quan parla que 
nosaltres ens hauríem pogut aproximar... Miri, qui treballa el pressupost, qui elabora 
el pressupost i qui el fa és aquesta conselleria, la seva, i qui té la responsabilitat de 
buscar afinitats i buscar... Quan vostè sempre de forma reiterada demana el recolza-
ment en aquests pressupostos i la viabilitat per part dels grups parlamentaris..., míni-
mament, en base a la seva responsabilitat, seria haver-se assegut amb aquests grups. 
I no ha de ser el grup qui faci l’acció, és la conselleria, que és la que porta els pres-
supostos a sobre d’una taula, qui s’ha de posar en contacte entre els diferents grups 
parlamentaris.

Dit això, miri, quan..., el convido quan vulgui a que fem un monogràfic de les TIC, 
però crec que avui no toca, tampoc, invertir cert temps en aquest aspecte, perquè el 
temps és el que és. Però el convido personalment, i jo m’hi aboco, a fer un monogràfic, 
del temps que faci falta, amb vostè per parlar de les TIC.
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Quan parlem de les prioritats, són les d’aquesta conselleria i les d’aquest Govern, no 
són les prioritats comunes que entenem per a la ciutadania de Catalunya ni per a aques-
ta autonomia. No són les meves, són les que fem lectura sota d’un treball en base a la 
responsabilitat, en base a una autonomia, que és la catalana, i d’aquesta conselleria, que 
regula aquesta autonomia catalana en base a Interior.

També l’hi volia dir: tindrà l’oportunitat, a la Mesa de la Funció Pública, de votar 
una PR que ha entrat avui per registre des del Grup Parlamentari de Ciutadans, si, com 
ha dit, no tindria cap problema a que els Mossos d’Esquadra o els seus representats es-
tiguessin en aquesta mesa, que, l’hi vull recordar, tenen tot el dret, com a funcionaris, a 
ser-hi. Encara que se’n creïn de paral·leles territorials, sectorials dintre de l’àmbit poli-
cial, a la Mesa de la Funció Pública han tingut sempre el dret de ser-hi.

Dit això, també, li vull recordar, quan parlem de formació... Vostè diu: «Formació, 
quan tinguem les places.» Escolti’m, que no tenim mossos d’esquadra ja formats, al car-
rer des de años ha? Que no pensem amb la formació dels que ja tenim? O dels sota mí-
nim que tenim perquè ens falta un increment per assolir ràtios? És que vostè en el seu 
literal –hi pot recórrer a aquesta gravació– ha dit: «Formació, quan tinguem les places.» 
Les places, l’hi vull recordar..., tenim agents, tenim agents des de fa molts anys, i la for-
mació l’hauríem pogut veure implícita en aquest temps. Vostè diu que s’està fent cada dia. 
Posem-ho en dubte. Més que paraules, fets, conseller; l’hi he dit a la meva primera inter-
venció.

Però, fixi-s’hi, conseller, aquí jo li puc fer un decàleg ara molt ràpid de totes aquelles 
supressions. Vostè vol que li aprovem els pressupostos? Li’n dono els paranys i li’n dono 
les claus. I si és valent, també, agafi aquesta bandera, apliqui-la en el pressupost i poder 
tindrà el recolzament d’aquest grup.

Supressió de totes aquelles partides destinades a un referèndum, però deixant un mí-
nim, eh? –un mínim–, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, per a una con-
vocatòria eventual d’eleccions al Parlament de Catalunya. Això ho veuríem perfecte. 
Supressió de totes aquelles disposicions de llei en pressupostos que poden o atempten 
directament contra els drets dels treballadors públics.

Supressió de totes aquelles partides assignades a estructures polítiques. Prioritats. 
És una prioritat per sobre la seguretat, aquestes estructures? En què posem en tela... En 
aquesta balança de la prioritat, a on posem...? La prioritat de la seguretat és envers una 
ciutadania; la d’estructures d’estat és –entès per diferents grups que evoquen una majo-
ria parlamentària– en l’àmbit de diputats, quan la majoria real social diu una altra cosa 
cada dia al carrer.

Reducció de les partides assignades..., podríem parlar del consell català, podríem 
parlar de l’agència tributària, de Diplocat, Cesicat, Cat, les oficines famoses dels presi-
dents, conseller. És una prioritat, l’oficina dels expresidents, en base a una seguretat real 
o una millora d’aquesta seguretat? Expliqui-ho, perquè no ho entenem, i la nostra ciuta-
dania a Catalunya tampoc ho entén.

Respecte als fons de contingència, dotats amb 330 milions d’euros. En podem par-
lar, però, com li he dit, el temps és el que és, m’estan quedant pocs minuts... Escolti’m, 
també..., i aniré, una mica, en la defensa d’un atac que ha tingut, frontal, per part d’un 
altre grup parlamentari, que ha sigut el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. A mi em molesta molt, no ja com a parlamentari, com a diputat, sinó ja com a ciu-
tadà de Catalunya, veure que un grup que va donar el recolzament amb una abstenció, i 
va donar viabilitat a uns pressupostos en l’exercici 2011..., en aquest Parlament, va jugar 
amb una abstenció per donar viabilitat –que després li faré una altra lectura del que va 
fer en la realitat. Aquí va tenir l’oportunitat de condicionar amb una abstenció un pres-
supost. Tot allò que vostè veia millorable, per què no ho condicionava en aquell moment 
que va donar recolzament a uns pressupostos? Perquè la demagògia poder ja està bé, 
perquè darrere hi ha persones, hi ha una ciutadania que amb impostos directes i indi-
rectes també mantenen això que ara elaborem com un pressupost.

Dit això –i per acabar–, entenem que..., tornem a dir que no són els nostres pressu-
postos, conseller; que vostè no ha tingut des del minut u la voluntat de cridar els dife-
rents grups parlamentaris per buscar afinitats. Entenem que aquests pressupostos in-
corporaven partides ineludibles per a un procés, per a un camí a Ítaca o per als intents 
–intents– de saltar-se en molts de casos, com veiem continuadament, l’ordenament jurí-
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dic, la llei, la norma, la Constitució i el que està establert, per confrontar una ciutadania, 
per dividir una societat.

Cura, rigor, responsabilitat i sentit comú en la gestió; no li demanem gran cosa, no-
més li demanem premisses fonamentals que qualsevol conselleria o qualsevol que pre-
senti des d’un govern una partida pressupostària ha de tenir com a premissa fonamen-
tal: responsabilitat amb el que fa, deixant utopies i camins a Ítaca de banda, i marcant la 
prioritat en la necessitat, que és la urgència del dia a dia.

Moltes gràcies.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Vejam. Bé, en primer lloc, senyor conseller, permeti’m que la hi 
torni: vostè també és molt hàbil i té molta experiència parlamentària, com li deia al se-
nyor Nuet –molt hàbil. Jo no en tinc tanta. Jo intento aprendre en el dia a dia; aprenc rà-
pid, per això. Jo l’únic que intento és ser coherent, felicitar-los fins i tot en alguns punts 
quan veig que..., considero humilment que fan la tasca que jo crec que han de fer. Però 
vostè és molt hàbil. Ha girat la truita molt hàbilment en alguna de les coses que li he dit, 
que jo pretenia girar-la-hi també, l’hi reconec.

Intento felicitar-los quan crec que se’ls ha de felicitar. Per exemple, en l’Institut de 
Seguretat Pública, en fi, vostès fan un exercici, una pujada enorme del 66 per cent. Se-
gueix allunyat... Amb aquest exercici psicològic que li feia..., que és un exercici psico-
lògic això de comparar-ho amb el 2010, perquè jo crec que hem de tenir l’ambició de 
recuperar el terreny perdut, no anava amb cap altra intenció més enllà. Però, per exem-
ple, els felicito per l’Institut de Seguretat Pública. Els felicito per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments; no tinc cap mena de problema. O la Direc-
ció General de Policia, també, l’aposta que fan i que han fet; no tinc cap mena de pro-
blema en reconèixer allò en què veig que han apostat realment. Allò del 2010 és només 
un exercici psicològic per veure fins a quin punt hem pogut recuperar el que hem anat 
perdent, no?, les fulles i les inversions que hem anat perdent.

En el tema general que he començat comentant-li. Vostè diu..., ha dit: «No he deixat 
d’atendre cap grup que vulgui obrir negociació. El Govern presenta el pressupost i els 
grups parlamentaris l’aproven. Seria molt dolent que el pressupost no s’aprovés.» Home, 
senyor conseller, és molt hàbil, però ens n’adonem. Vostè vol aprovar els pressupostos? 
Vostè vol... És evident que sí, que vol aprovar el pressupost. Bé, doncs s’ha de ser conse-
qüent amb les decisions que es prenen. Vostès són lliures per prendre les decisions que 
vulguin –absolutament lliures. Mantenir les prioritats que hi ha actualment damunt la 
taula. Però aquestes decisions i aquestes prioritats tenen unes conseqüències. I si vostès 
volen negociar realment i que aquest pressupost tiri endavant, i no ser presoners, eh? 
–no dic de la CUP, de qualsevol–, d’un únic partit, vostès han d’obrir la mà a la negocia-
ció de manera estratègica. No ens tiri a nosaltres la responsabilitat.

I, a més, ni tan sols he parlat –ni tan sols he parlat–, senyor conseller, d’abandonar 
la consulta. Només li he dit «abandonar la unilateralitat». Per tant, no aprofiti vostè per 
treure altres qüestions, que també les hi puc abordar. Parlava vostè del dret a decidir 
amb els socialistes. Escolti’m, sap de què parlaven els primers socialismes? Sap vostè 
en quins termes parlaven, en general? Emancipació de la classe treballadora, propietat 
dels mitjans de producció en mans obreres. Jo crec que és natural que hi hagi una evo-
lució política. I no despitem la ciutadania, no despistem el personal. Nosaltres estem de-
fensant –i ho diem a les clares– una reforma constitucional que doni sortida o altres ti-
pus de sortida a la situació que tenim damunt la taula. Es pot estar més o menys d’acord, 
però és el que defensem nosaltres. No ens tiri enrere, perquè podem parlar també de la 
propietat dels mitjans de producció, si vol, i debatre sobre el tema.

Em comentava «el senyor ZP». Escolti’m, tampoc em farà callar amb això. Jo ja ho 
critico on toca criticar-ho, això que vostè mateix ha dit. Per tant, jo no tinc cap problema 
en fer fins i tot autocrítica –no tinc cap mena de problema.

Em parlava del Servei Català de Trànsit. Jo crec que aquí hi ha hagut una confusió. 
Jo he parlat almenys del programa de trànsit i seguretat viària, no del Servei Català de 
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Trànsit. I el programa, si jo miro l’Excel, que el tinc aquí obert: programa trànsit i segu-
retat viària, comparativa, variació 2017-2015: menys 43,5 per cent. Bé, doncs, potser tinc 
alguna dada equivocada, podria ser, però aquí em surt, a l’Excel, la comparativa aquesta.

En fi, quant a la situació general del pressupost, ja l’hi he dit: no és que no ho recone-
guem, fins i tot he reconegut la pujada que és òbvia, l’aposta que s’està fent per intentar 
recuperar terreny perdut, però per nosaltres no es suficient; humilment i honestament, 
per nosaltres no és suficient. No creiem que siguin els pressupostos que la recuperació 
dels diferents serveis de seguretat necessiten. No arriben, per nosaltres, sota el nostre 
humil punt de vista, ho repeteixo, al necessari per revertir aquesta situació al límit en la 
que es troben molts dels serveis públics de seguretat.

I sobretot, conseller, permeti’m, eh?, perquè amb aquesta habilitat..., però jo crec 
que també ha deixat palès que, sobretot, l’actitud del Govern no és l’adequada per 
reclamar l’aprovació dels pressupostos. Jo crec que han de ser sincers i honestos. Es-
colti’m, en aquesta situació i amb aquest joc de prioritats que vostès tenen damunt la 
taula no ens poden demanar que aprovem el pressupost, no és sincer. No, no podem 
entrar en el joc, i vostè ho sap. I hi ha un joc també de deixar-nos fora de la nego-
ciació mantenint aquestes prioritats. L’hi repeteixo: jo crec que és un tema, fins i tot, 
d’estratègia política.

I vostè penso que n’és plenament conscient; ho podrà reconèixer o no, però jo crec 
que vostè és plenament conscient que estar en mans d’un sol grup parlamentari és un 
error estratègic polític i d’intel·ligència, fins i tot, política. L’hi dic amb tot el respecte i 
amb tot el «carinyo», eh?, estic parlant només de l’estratègia política. És un error –és un 
error. Perquè si es tanca –i a dia d’avui no sabem encara si aquests pressupost es podrà 
aprovar–, doncs, no tenen altra possibilitat oberta i, per tant, estan en mans de les condi-
cions que els posin. Crec que és òbvia, la situació.

I ho repeteixo: a dia d’avui no tenim garantida l’aprovació del pressupost per la seva 
actitud, pel seu marc de prioritats i pel soci que s’ha buscat. No ens tiri a nosaltres la 
culpa. Res més, conseller.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot re-
nuncia al seu torn de rèplica. Per tant, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias. Brevemente. Yo, señor conseller..., bueno, un apunte sobre el Corredor 
Mediterráneo. Esa obra la ha iniciado..., quien ha iniciado la obra ha sido el Gobierno 
del Partido Popular. Y entenderá usted que la obra está iniciada y es una obra compleja 
que atraviesa cuatro comunidades autónomas, no solo Cataluña. Y me puede recono-
cer que la obra iniciada está.

A partir de aquí, yo no digo que usted haya faltado al respeto a los policías, no, no; 
lo que ha habido actitudes de un grupo que se entienden como falta de respeto al Cuer-
po de Policía, y que Mossos d’Esquadra, otros cuerpos de policía pueden entender que 
el Gobierno no haya respaldado lo suficientemente al Cuerpo de Policía ante esos ata-
ques que ha hecho algún grupo político, no usted.

Sobre la Junta de Seguridad de Cataluña, ya digo, yo creo que hace falta esa reunión; 
pero no me diga que no existe coordinación. La coordinación existe, y usted lo sabe. Y si 
es usted..., si quiere ser responsable, tiene que decir la verdad. Y no me diga que no existe 
coordinación entre los cuerpos de policía. Ahora, esa exigencia que pide de información, 
que me parece bien, ustedes me la tienen que tener de forma recíproca también. Exíjanla 
también ustedes para el resto de cuerpos de policía por igual –por igual.

Y sobre algunos equipamientos... Bueno, es que el tema de la comisaría de Sant 
Martí, señor conseller, es que no es una cosa que venga de hace un mes, de hace un 
año... No, no... Recuerdo unas palabras de usted, señor conseller, que decía: «Hasta la 
última comisaría de Barcelona ha estado bien planificada.» No es verdad. Eso no es 
verdad y le puse el ejemplo de la comisaría del Eixample, o le podía poner la de Sants. 
Pero hay tan mala planificación que la de Sant Martí es que no tiene ni fecha de cons-
trucción. Será la que quede por construir, la más antigua, la promesa más antigua y que, 
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visto lo visto, ya prevemos que acabará (l’orador riu) el mandato –este mandato– sin 
que ni siquiera se haya puesto la primera piedra.

Bueno, yo, señor conseller, lo único que le pido..., yo sé que usted respeta a los cuer-
pos de seguridad. También es verdad que yo creo que los sindicatos respetan al Gobier-
no que los manda –lo respetan–; otra cosa es que ellos reclamen, exijan mejoras labora-
les, que es normal. Yo creo que ningún sindicato ha faltado al respeto al Gobierno, han 
hecho reclamaciones legítimas –legítimas. Pero sí que también le pido que no hagan 
más cesiones, como llevar a según qué personas a mesas de formación al Instituto de 
Seguretat Pública de Cataluña, que decisiones que se pueden tomar en semanas o en un 
mes no se alarguen seis meses y que la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
Mossos d’Esquadra y el resto, cuando se vean manchadas, este conseller –que sé que lo 
hace– pida si quiere usted el respaldo de los partidos políticos para defenderla.

Y había alguna cosa que me queda pendiente y... Creo que lo dejaré aquí.
Gracias.

El president 

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Entenc que el conseller no vol obrir torn? (Veus 
de fons.) Per tant, per exposar la seva posició respecte a les esmenes a la totalitat, tenen 
torn d’intervenció els grups que no han presentat esmena. En aquest cas, per part del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula 
la senyora Mireia Vehí per un temps màxim de deu minuts.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Vull fer una primera prèvia metodològica, al marge de la respon-
sabilitat que té el Govern amb relació a la negociació bilateral, que molts grups parla-
mentaris s’han queixat. El que nosaltres volem aportar és una reflexió metodològica, 
que entenem que és responsabilitat del grups parlamentaris, i és la necessitat d’establir 
espais de treballs previs a l’entrada a tràmit dels pressupostos, amb les conselleries, per 
poder conèixer al detall les partides, perquè entenem que això sí que és responsabilitat 
del grups parlamentaris i segurament ajudarien moltíssim a la configuració d’aquests.

Una segona prèvia democràtica: la defensa i també la ignorància, com si no hagués 
existit, de manifestacions com les que hi va haver ahir, tirades endavant per sindicats 
sectaris, per sindicats marginals, vinculats a l’extrema dreta i contra un espai polí-
tic d’aquest país és donar oxigen a l’extrema dreta i és, en termes democràtics, molt 
greu, perquè és obrir la porta al feixisme. I en aquest país en sabem molt, de feixisme, 
o més aviat del que sabem és de no condemnar-lo mai. Per tant, ens sembla vergo-
nyós que en aquesta comissió i en aquest Parlament s’hagin fet determinades afirma-
cions. I nosaltres ho portarem al Síndic de Greuges i a la Fiscalia contra els Delictes 
d’Odi, perquè ens sembla que això és gravíssim. I ens agradaria traslladar també, a 
tots aquells grups parlamentaris que no ho han vist amb bons ulls però que tampoc 
han obert la boca, que el silenci és complicitat i que amb l’extrema dreta no n’hi ha 
d’haver ni una, de complicitat.

Una altra prèvia. Una altra prèvia en termes d’hipocresia política. Vostès, en aques-
ta comissió, s’han passat tot l’any exigint més policia, més comissaries i moltes més 
demandes vinculades exclusivament a la Direcció General de Policia, tenen uns pres-
supostos que es basen exclusivament –no del tot, però a grans trets– a només apujar 
partides de la Direcció General de Policia, i ara vostès, com que entenem que no saben 
justificar la seva esmena a la totalitat perquè no tenen prou arguments, perquè, a més, 
entre les diferents intervencions de model, nosaltres no hem vist cap diferència, deci-
deixen que ataquen la CUP com a justificació per la seva esmena a la totalitat. A més, 
amb unes esmenes a l’articulat de pressupostos de tots els grups que no tenen cap tipus 
de vinculació amb les que fan econòmiques i amb les que fan a la llei de mesures, i que 
totes diuen «dins les disponibilitats pressupostàries», les de l’articulat. Per tant, que no 
serveixen per a res. Llavors facin el favor de treballar bé, i facin el favor de tenir argu-
ments polítics i de deixar de justificar-se amb arguments que no tenen cap sentit.

Després de les prèvies, a nosaltres ens sobren les raons per presentar una esmena 
a la totalitat, que no hem presentat, en aquesta conselleria en particular. Ho hem dit 
moltíssimes vegades: no estem d’acord amb la gestió política que es fa de la conse-
lleria d’Interior; no estem d’acord amb la gestió política que es fa de la Direcció Ge-
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neral de Policia; no estem d’acord amb el model de seguretat que es planteja. I aques-
ta mateixa discussió la vam tenir quan el conseller i el secretari general van venir a 
plantejar el Pla de seguretat. Però hem decidit, des de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, deixar entrar a tràmit els pressupostos per obrir un debat so-
cial al respecte. I aquest debat social s’està donant en matèria d’educació, de fiscali-
tat, de renda ciutadana i garantida, i per això nosaltres justifiquem la nostra deixada 
entrar a tràmit.

El que passa..., a nosaltres sovint –i avui ha passat moltes vegades– se’ns acusa de no 
tenir model, de que el nostre únic discurs és anar en contra sistemàticament de la con-
selleria d’Interior i de la Direcció General de Policia. Precisament de model ha sigut el 
treball en profunditat que ha fet la CUP - Crida Constituent amb els pressupostos, plan-
tejant una anàlisi global i vinculada entre les esmenes a l’articulat de pressupostos, les 
esmenes econòmiques i les esmenes a la llei de mesures. No tinc molt temps, per tant 
explicaré a grans trets en què ha consistit el nostre treball de model.

En primer lloc, en matèria de transparència, s’ha fet una esmena a l’articulat perquè 
la conselleria no especifica, en el marc de la Direcció General de la Policia, els diners 
de cada unitat operativa, quins són i on van. Ens sembla importantíssim en clau de mo-
del policial saber on van els diners. Nosaltres hem dit moltíssimes vegades que el nostre 
problema o el nostre conflicte es diu «brigada mòbil» i el nostre conflicte es diu «des-
tinar determinats diners a determinades unitats operatives» que entenem que no respo-
nen a les necessitats del país.

Volem saber a què es dedica la policia, i volem saber a quines unitats operatives 
se’ls donen més diners. En aquest sentit hem fet també, en clau de model policial, es-
menes a la llei de mesures, per la llibertat de premsa, per la garantia de drets i limitant 
o intentant prohibir –i dic «intentant» perquè entenem que és una batalla que l’hem fet 
moltíssimes vegades– els fitxers il·legals en clau ideològica.

De batalla de model o de projecció de model també són les nostres esmenes que 
demanen abaixar partides de protocol i abaixar diners d’alts càrrecs, un 14 per cent 
del sou concretament, per dedicar-los a un fons de la renda ciutadana garantida de 
ciutadania i a un fons contra la violència masclista. Nosaltres ja ho vam explicar quan 
vostès van presentar el Pla de seguretat. Vam visualitzar que la majoria de delictes 
que vostès plantejaven al Pla de seguretat de Catalunya estaven vinculats a temes de 
patrimoni i estaven vinculats a temes que estaven directament relacionats amb la des-
igualtat i amb la pobresa que viu aquest país. I, per tant, nosaltres entenem que la mi-
llor política de seguretat és la lluita contra la desigualtat, i la millor política de segu-
retat és anar a l’arrel dels conflictes. Per això entenem que necessitem com a país una 
renda ciutadana garantida, i que això té molt de política de seguretat, i necessitem 
com a país fer front de manera seriosa a la violència masclista i als feminicidis i que, 
per tant, cal dedicar recursos al fons contra la violència masclista.

També de model han sigut les nostres esmenes vinculades a despeses que nosaltres 
entenem que no són justificades. En alguns casos són, per exemple, despeses a finançar 
la seguretat privada de la conselleria o d’altres edificis de la conselleria d’Interior, que 
entenem que no té gaire sentit i que per això tenim una policia pública. En d’altres casos 
són despeses que anaven al Patronat de la Muntanya de Montserrat, que també entenem 
que no entren, diguéssim, en les prioritats de país. I en d’altres casos eren despeses que 
tampoc enteníem que estaven justificades.

Tot això ho hem dedicat al capítol I del personal de Bombers, perquè, fent una anàli-
si dels pressupostos que ens presentava la conselleria, vèiem que l’increment en matèria 
de personal de Mossos era molt superior al de personal de Bombers i que la Direcció 
General de Prevenció necessitava més personal al Cos de Bombers.

L’altre gran paquet d’esmenes que hem fet nosaltres ha sigut en clau de reversió de 
retallades. Saben que la CUP projecta un país públic i de qualitat. A grans trets, perquè 
entenc que no hem deu quedar gaire temps, nosaltres hem plantejat la creació d’un orga-
nisme per gestionar les emergències de forma centralitzada, d’un organisme que a la llar-
ga vindria a substituir el 112, de manera pública, és a dir, internalitzant totes les persones 
que treballen en l’atenció telefònica, que, a més, estan en conflicte laboral obert per qües-
tions de precarietat laboral, i que entenem que el model públic de la gestió d’emergències 
és imprescindible i també és imprescindible la gestió centralitzada d’aquestes.
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En clau de reversió de retallades també hem presentat esmenes a la llei de mesures, 
perquè la formació del Cos de Mossos d’Esquadra sigui exclusivament pública, i perquè 
les acreditacions de bombers d’empresa també es facin des de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya.

Vostè abans ha dit una frase..., que ha dit «seguretat és igual a llibertat, és igual a 
justícia». Nosaltres la hi capgirem: la seguretat està molt vinculada amb les condicions 
materials de vida; la seguretat està molt vinculada a que la gent tingui una vida digna, 
i la seguretat no hauria de ser una amenaça per a la llibertat. I, això..., ahir mateix Am-
nistia Internacional treia un estudi que alertava de les polítiques europees antiterroris-
tes, com eren un perill, segons l’execució d’alguns països, en clau de drets i llibertats; 
per tant, també li volem posar això sobre la taula.

I, per acabar, dir-li que la seguretat ha d’anar de la mà dels drets humans, perquè, si 
no, tornem altra vegada a models policials que ens recorden a d’altres temps que hau-
ríem d’evitar i de lluitar-hi.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar-se, entenc que en contra de les esme-
nes a la totalitat, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre 
senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. I ha encertat plenament el posicionament d’aquest Grup de Junts 
pel Sí. Deixi’m (rialles) començar pel final; deixi’m començar pel final, i li diré que 
aquests sí que són els pressupostos de Junts pel Sí. I, per tant, li agraeixo la presentació 
que ha fet al conseller, i la presència de tot el seu equip del departament.

Unes consideracions de caire estrictament tècnic, que tenen a veure amb el que és la 
consecució d’un pressupost en una conselleria com la d’Interior. Fer valoracions de cai-
re polític sense considerar i tenir en compte que el 86 per cent del pressupost d’aquest 
departament està condicionat precisament i destinat, aquest 86 per cent de recursos, a 
recursos humans i al capítol primer, i al capítol important de recursos humans, és evi-
dent que condiciona qualsevol tipus de discurs que es vulgui fer seguidament. Per tant, 
hem d’entendre que és un pressupost clarament condicionat per aquest fet. I, per tant, 
totes les qüestions de caire tècnic que es puguin derivar d’aquest fet han d’anar molt es-
tretament vinculades a la possibilitat de creixement que té aquest pressupost, que a dife-
rència d’altres anualitats, d’altres pressupostos presentats, com el del 2015 per exemple, 
no permetien en cap cas plantejar-se l’increment d’aquest capítol. I, en aquest cas, per al 
2017 hi haurà un increment i, a més a més, un fet especialment destacable i molt sol·lici-
tat per tots els grups parlamentaris precisament, que és la promoció de cinc-cents mos-
sos d’esquadra per a l’any 2017.

Hi ha una qüestió important, i hi ha fet referència la diputada de la CUP en la seva 
intervenció, que és que tot i que vostès s’entossudeixen a dir que no són els seus pres-
supostos, els haig de dir que, en les diferents comissions d’Interior que s’han fet els 
darrers anys, vostès han reivindicat moltes de les inversions, per exemple, que hi ha en 
aquest pressupost. Per tant, parcialment també ho és de pressupost, aquest, el seu. I, per 
tant, els demano que, en la mesura que vostès han fet aquestes aportacions parcials en 
aquest pressupost de l’any 2017, retirin l’esmena a la totalitat i permetin que els pressu-
postos facin el seu tràmit i que puguem parlar i negociar, certament –i així ho ha mani-
festat el conseller–, esmenes a l’articulat que millorin aquests pressupostos i que perme-
tin tirar endavant els pressupostos de l’any 2017.

Hi insisteixo, moltes de les inversions que hi ha previstes en el pressupost..., en el 
cas dels Bombers, Figueres; en el cas dels Bombers, Girona; en el cas de comissari-
es de Mossos d’Esquadra, la Jonquera, Banyoles; i diferents inversions han estat, hi 
insisteixo, insistentment reivindicades pels mateixos grups parlamentaris que avui, 
sense massa coherència i sense massa sentit, no permeten que aquests pressupostos 
tirin endavant. Per tant, hi insisteixo, són els pressupostos de Junts pel Sí, però tam-
bé són parcialment els seus pressupostos, perquè han fet, certament, aportacions molt 
interessants durant els darrers anys, i no només en aquesta legislatura, sinó en alguna 
legislatura anterior.
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I concretament, i pel que fa a Ciutadans, jo recordo –i en pot ser testimoni el presi-
dent, que té experiència en la Comissió d’Interior– la insistència del Grup de Ciutadans 
en que els Mossos d’Esquadra tinguessin armilles. I a poc a poc i d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries, aquest Govern i l’anterior van fer possible, amb plurien-
nalitats, que els Mossos d’Esquadra tinguessin aquestes armilles. I en el pressupost de 
l’any 2017, en coherència, acabant de fer aquest desplegament i tal com ha dit el con-
seller, els Mossos d’Esquadra de Catalunya tindran aquest equipament que tant havien 
reivindicat. I no l’havien reivindicat els Mossos d’Esquadra, l’havien reivindicat alguns 
grups parlamentaris que avui no permetrien, o no..., d’alguna manera no permetrien que 
es tramitessin aquests pressupostos. Per tant, la coherència política també, a vegades, 
és..., d’alguna manera, es pot fer evident en algunes intervencions.

I en el pressupost d’Interior especialment no és tant una qüestió de recursos econò-
mics. Perquè, certament, quan un gestiona a nivell pressupostari un departament com 
el d’Interior, quan un planteja que s’ha de fer més inversió, és obvi que necessàriament 
també ha de fer la proposta o ha de planificar en quina altra partida d’aquest mateix 
pressupost reduiria les despeses. I això es pot fer de forma molt concreta i de forma de-
tallada a partir de l’anàlisi de totes aquestes partides pressupostàries.

Però els dic també que és molt important, al Departament d’Interior de forma es-
pecialíssima, tenir en compte dues qüestions. Una: la transversalitat d’algunes de les 
polítiques que ha de fer el Departament d’Interior i que possiblement s’han de coordi-
nar amb altres departaments del Govern. I és possible que això comporti que la suma 
de recursos d’una conselleria, més la suma de recursos que pugui fer, per exemple, 
en trànsit el Departament d’Interior, juntament amb algun altre departament, sobretot 
amb el que té a veure amb la conscienciació, és probable que aquests recursos, a més 
a més de sumar des d’un punt de vista aritmètic, siguin, des d’un punt de vista de pro-
posta i d’efectes, pràcticament multiplicadors. Per tant, des d’aquesta perspectiva, te-
nir en compte que el Departament d’Interior té certament moltes polítiques d’un caire 
transversal indiscutible.

I l’altra qüestió, que sí que hi voldríem insistir i que el conseller també hi ha fet refe-
rència: no es pot parlar econòmicament d’un pressupost i sobretot referir-lo, i, d’alguna 
manera, comparar-lo amb el del 2010, sense tenir en compte diferents qüestions que són 
uns condicionants indiscutibles. Primer, hem de parlar de la crisi i de les conseqüències 
que aquesta crisi va tenir a nivell pressupostari en els pressupostos de totes les adminis-
tracions d’aquest país. No podem deixar de parlar, tampoc, del dèficit fiscal. Parlar d’in-
crementar determinades partides, parlar dels pressupostos del Govern de la Generalitat 
de Catalunya sense ni referir-se en cap moment al condicionant absolut que suposa i les 
dificultats que comporta, sobretot a nivell de pressupost i de tresoreria, el que és el dèfi-
cit fiscal que pateix Catalunya tampoc, d’alguna manera, pot valorar-se en la seva justa 
mesura. I parlar també, que ja s’hi ha fet referència, dels 532 milions d’euros que l’Estat 
deu al Govern de Catalunya com a conseqüència del desplegament efectiu que s’ha de 
fer de la totalitat dels Mossos d’Esquadra, pactat fa molts anys i que, certament, des del 
2008 i com a conseqüència de que no s’ha convocat mai la Junta de Seguretat, aquests 
recursos no han pogut arribar al Govern de la Generalitat.

Per tant, tots aquests condicionants porten a tenir un pressupost que és certament..., 
és un pressupost que des d’un punt de vista expansiu i d’inversió també el voldríem més 
ampli. I segurament, tot i això, tot i que hi poséssim més inversions, i tot i que segura-
ment satisféssim algunes de les seves reivindicacions o de les seves inquietuds, dubto 
molt que avui retiressin l’esmena a la totalitat; tot i que encara tinc l’esperança que en 
darrer terme l’acabin retirant i que puguem i siguem capaços de negociar uns bons pres-
supostos i de millorar-los.

He parlat de transversalitat, i hem de parlar també de coordinació. El Departament 
d’Interior –hi ha fet referència el conseller de forma vehement al final de la seva inter-
venció–..., certament el treball dels Mossos d’Esquadra no es pot veure condicionat, en 
cap cas, per manca d’informació, per manca de comunicació amb la resta de forces de 
seguretat de l’Estat. I els Mossos d’Esquadra tenen el dret i han d’estar en tots els espais 
en els que d’alguna manera ens juguem la seguretat del país. I això es diu tècnicament 
«coordinació», «col·laboració» i «cooperació». I sense aquests tres conceptes és difícil 
treballar en la perspectiva d’una seguretat com la que volem al nostre país.
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Més enllà d’això, certament hi han moltes coincidències que celebrem a més a més, i 
és fa difícil no entendre com alguns dels grups parlamentaris que veuen bé el pressupost 
en l’àmbit dels Bombers, per exemple, en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública, i fins 
i tot aquestes millores en les promocions de Mossos d’Esquadra, no retiren l’esmena a la 
totalitat. La voluntat del Govern en general i l’expressada de forma específica del conse-
ller i del Departament d’Interior és que siguem capaços de negociar esmenes. La nostra 
responsabilitat, la del Govern, és presentar els pressupostos; però la seva també és ser 
capaços d’arribar a acords entre els grups parlamentaris. Si fem això, senyor Castel, que 
és el que hem de fer i que també és la seva responsabilitat..., no és només la responsabi-
litat del Govern de contactar amb vostès per si volen acceptar algunes esmenes; tal com 
ha dit el conseller en alguna altra ocasió i per experiència parlamentària, siguin vostès 
també proactius i ens proposin esmenes que es puguin acceptar, tenint en compte, hi in-
sisteixo, el marc econòmic i el marc polític en el que vivim. 

I, d’alguna manera, hi ha una qüestió segurament que els condiciona molt més, i que 
ho ha vist..., més enllà d’aquesta llista que m’ensenya, senyor Castel. (Veus de fons.) No, 
no, no em farà perdre el fil, eh?, ho tingui clar. (Rialles.) Més enllà d’aquesta llista, li dic, 
hi ha un marc polític i un marc... (Veus de fons.) Sí, sí, li insisteixo en això: que hi ha un 
marc polític que justifica que vostès presentin l’esmena a la totalitat. No és un desacord 
amb el departament, perquè a més a més no..., és bastant simptomàtic que hi hagi diputats 
que felicitin el conseller. No he assistit a massa comissions en què diputats d’altres grups 
parlamentaris felicitin el conseller fins i tot per la seva gestió. I casualment el seu discurs 
no s’avé amb la presa de l’esmena i el manteniment d’aquesta esmena a la totalitat.

Per tant, tot i la seva rialla amistosa, li demano: repensin-se si realment no val la 
pena que aquests pressupostos es tramitin i retirin l’esmena a la totalitat. I d’alguna ma-
nera s’ha explicat, i des del Grup de Junts pel Sí el que sí que posem sobre la taula i els 
oferim és ganes de negociar i de tirar endavant els pressupostos per a l’any 2017.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Bé, només puntualitzar-l’hi: vostè que té molta més 
experiència parlamentària que jo mateix, doncs, dir-li que quan he fet referència a que 
suposava que era en contra és perquè formalment, vostè ho sap, en el debat parlamentari 
el conseller està a favor del seu pressupost i vostè està en contra de les esmenes a la to-
talitat. I formalment per això feia aquesta referència. 

A partir d’aquest moment, el senyor conseller té l’opció de respondre als dos grups 
que han intervingut. Té un temps màxim de quinze minuts. Sí que li demanaria que no 
esgotés el termini o que es cenyís al màxim a aquest termini. I, en tot cas, també li de-
mano que no faci cap referència a cap altre grup, que no s’obri un nou torn.

El conseller d’Interior

Gràcies, senyor president. En primer lloc, als dos grups parlamentaris, el grup de la 
senyora Mireia Vehí, de la diputada Mireia Vehí, el grup del senyor Guinó, del diputat 
Lluís Guinó, jo haig d’agrair el fet de que no presentant esmena a la totalitat faciliten 
que el pressupost es pugui seguir en l’àmbit de la discussió parlamentària i en l’àmbit de 
confrontar models. I ho deia la senyora Vehí, i hi coincideixo totalment. Deia: «Això, el 
fet de deixar passar aquest tràmit, ens porta a un debat, debat d’esmenes, debat concret, 
d’obrir un debat social sobre les diverses partides.» 

I ja avanço que segurament..., i la senyora Vehí ho deia també, que hem d’analitzar 
un model. Segurament el model de seguretat que defensa la senyora Vehí no és el ma-
teix que defensa el Govern de Catalunya. Ho hem d’admetre, perquè, si no, ens estaríem 
fent trampes o no seriem prou sincers. No es tracta, deixant tramitar el pressupost, de 
que hi hagi una coincidència amb el model; aquí no estem parlant d’això. Estem parlant 
de quina manera, en un any important per al país, deixem que passi aquesta fase i es pu-
gui arribar a la discussió concreta d’esmenes concretes.

I hi ha un aspecte, que també deia la senyora Vehí i que jo hi estic d’acord, i a més a 
més m’hi he compromès tota la meva vida, i és l’aspecte de que parlar de seguretat..., la 
seguretat evidentment va connexa amb la llibertat, i jo crec que tots coincidirem que una 
societat que no és segura no és una societat en què es puguin exercitar les llibertats pú-
bliques de la persona, si no hi ha seguretat. Perquè hi han moltes persones que, si no hi 
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ha seguretat, veuen ja modificada la seva actitud vital. I, per tant, requereix la seguretat. 
Però hi ha un aspecte, i és que millorar les condicions socials d’una societat, eliminar 
desigualtats, fa també que aquesta societat sigui més segura. I, per tant, jo hi coincideixo. 
Però també és cert que únicament amb aquesta recepta, malauradament, no tindríem la 
vareta màgica que ens garanteix la seguretat de les persones –no la tindríem.

I un exemple molt concret, que ens preocupa a tots de manera molt clara..., hi estem 
fent accions molt decidides i uns canvis que en aquesta legislatura espero poder explicar 
quan s’acabi tot el que s’ha pogut fer en l’àmbit de la violència masclista, on s’està fent, 
a més a més, una enquesta específica només per a aquest tema; és un tema que preocupa 
moltíssim, ha de preocupar moltíssim la societat.

Pensin tots els grups parlamentaris que cada dia –cada dia–, jo quan em desperto, 
evidentment, tinc... Jo, conseller d’Interior, jo m’ho he agafat això molt seriosament, en 
quin sentit? Abans, no sé si era el senyor Nuet que ens ha dit: «Que s’hi dediquin més 
des dels poders públics.» Més del que ens hi dediquem aquest equip? Perquè són tots 
els dies de la setmana, sempre pendents; si passa qualsevol cosa, intentar veure si s’està 
donant la resposta de seguretat necessària. Però cada dia em desperto amb un missatge 
d’«incident rellevant», que es diu, en què hi ha hagut una agressió sexual a una dona en 
aquest país. I això no. Vull dir, si alguna cosa ens hem de posar..., de que això no ens ho 
podem permetre. I cada dia. Jo els ensenyaria ara el mòbil i que anessin repassant, i hi 
han aquí els responsables del Cos de Mossos d’Esquadra que saben que és així. I, per 
tant, aquí hi ha molt de camí.

Nosaltres hem modificat alguns protocols, que les mateixes jutgesses i jutges que 
es cuiden d’aquesta tipologia tan extensa de delictes ens ho estan agraint, perquè aflo-
rin més les dades i perquè es pugui donar una protecció més integral. I a través del 112, 
amb l’app específica, també, perquè aquelles persones que estan subjectes a aquesta 
violència masclista tinguin millors instruments per fer-ho saber com més aviat millor a 
les forces de seguretat.

Però és veritat que això que jo comparteixo no és suficient per garantir un model de 
seguretat. També ens fa falta la Brimo, per garantir un model de seguretat. Vostès estig-
matitzen la Brimo i diuen: «No estem d’acord amb la Brimo.» Doncs, el Govern defen-
sa la Brimo. Perquè un país ha de tenir una brigada mòbil eficient en un moment donat 
en què es produeix una situació que la requereixi. I si no ho féssim, crec que no estaria 
complint bé les meves funcions al capdavant del Departament d’Interior. Jo no recoma-
naria... Jo... Analitzarem amb tots els grups parlamentaris totes les esmenes, però evi-
dentment a algunes segur que el model no serà el mateix, i ja ho admeto. Però algunes 
reflexions que aquí es fan jo les comparteixo totalment.

Com comparteixo el tema de la transparència. Aquí hem de buscar alguna esme-
na que reforci aquesta transparència; sabent també... I, per tant, no únicament hem 
de saber a què es dedica la policia, hem de saber a què es dedica cada empleat públic 
d’aquest país. O sigui, hem de saber en què s’utilitzen els pressupostos públics, i a 
què es dedica la policia. Jo crec que hi ha un dret de la ciutadania –ja no dels grups 
parlamentaris, de la ciutadania– d’obrir la web perquè es pugui saber; sabent també 
que no hem de fer un model de transparència en l’àmbit de la seguretat que pogués 
posar en perill la seguretat, això és obvi. O sigui, la seguretat també té uns límits, i 
les mateixes lleis de transparència... Jo vaig contribuir a la primera Llei de transpa-
rència com a ponent. En l’àmbit de la seguretat, sabíem que és un àmbit que té les 
seves limitacions. Però crec que es pot avançar, i molt. I sé que des del Departament 
d’Interior estem impulsant l’àmbit de la web perquè es pugui conèixer molt més del 
que es coneix ara a què es dedica la policia, quins àmbits de dedicació policial s’em-
pren en diversos aspectes que poden preocupar, a més a més, als diversos grups par-
lamentaris. 

El tema de la llibertat de premsa. Mirin, si un dret és fonamental..., ho són tots, eh?, 
però si un dret és fonamental –que el tenim en el mateix Estatut de Catalunya, que el te-
nen les constitucions dels països democràticament avançats i que es reconeix en l’àmbit 
internacional– ha de ser la llibertat d’expressió, la llibertat de manifestació, la llibertat 
de premsa. Garantir que els mitjans de comunicació puguin fer la seva tasca amb lliber-
tat. Respectar, per tant, la tasca dels professionals d’informació. Per tant, si algun cop, 
en alguna..., i ja sé que vindrà, o ha vingut ja, el director de la policia a comparèixer en 
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aquest Parlament, i jo en vaig donar també explicacions, de quan hi ha una actuació po-
licial que considero equivocada, s’ha de dir i s’ha de rectificar.

Aquell mateix dia, la cap de premsa del grup, la senyora Esther Sastre –que està 
aquí–, la cap de premsa del departament, va trucar al Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya perquè hi va haver una actuació que el mateix conseller no compartia i, per tant..., 
hem d’avançar en això. Però el que no admeto, senyora Vehí, és que es pugui dir que hi 
han fitxers il·legals en clau ideològica. Perquè si alguna cosa no hi pot haver al depar-
tament és fitxers il·legals. I si ho són, m’ho diuen, perquè els denunciaré jo als Mossos 
mateix. Perquè, clar, no podem admetre fitxers il·legals. Per tant, fitxers il·legals en clau 
ideològica, no, i fitxers de periodistes, tampoc, eh? I, per tant, des d’aquest punt de vis-
ta..., jo també ho veig des d’aquest mateix punt de vista.

Despeses no justificades o a finançar la seguretat privada. No és aquest el nostre 
model. Jo sempre he dit que la seguretat privada té una regulació, nosaltres tenim l’exe-
cució d’aquesta regulació, però el nostre model és un model de seguretat pública. I el 
tema del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Jo també vull posar en valor el que 
representa el monestir de Montserrat en termes de seguretat. Aquest any, el monestir de 
Montserrat ha rebut el seu rècord històric de visitants: 2,5 milions de visitants. Ha so-
brepassat la xifra de 2 milions i mig de persones que hi han anat. Un indret així reque-
reix també una atenció del Departament d’Interior, en l’àmbit de la seguretat. Hi ha una 
oficina dels Mossos d’Esquadra a la plaça de l’abadia, del monestir.

I, si vostès fan una esmena dient que se suprimeixi, jo, com a conseller, ja els avanço 
que diré que ho creuria un greu error, perquè hi han persones que poden tenir un fet de-
lictiu, que visiten el monestir, siguin religiosos o no, eh? És que al monestir de Montser-
rat transcendeix, a efectes de seguretat, el fet que siguin persones que hi van per un motiu 
religiós, i moltíssimes hi van per un motiu de visitar la muntanya, fer-hi excursionisme 
i estar, doncs... I després, també, el Patronat de la Muntanya té una col·laboració intensa 
amb el Cos de Bombers de Catalunya, amb el Cos de Bombers de la Generalitat, i amb 
els serveis de Protecció Civil i d’emergències del conjunt de municipis que envolten la 
muntanya. I, per tant... No fa massa, el mateix president de Catalunya va presidir la reu-
nió del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Vam poder posar en valor la bona tasca 
que en l’àmbit de la seguretat fem en aquest sentit.

Coincidència amb el tema del Cos de Bombers –coincidència. Crec que es va cap 
aquí. Coincidència també en que intentem revertir uns pressupostos que van ser..., uns 
pressupostos amb molta contenció i..., vostè en diu «reversió de les retallades»; jo diré 
que el context econòmic d’aquells moments va provocar uns pressupostos en què el ni-
vell de despesa en polítiques socials i en polítiques de seguretat no va ser el que ara po-
dem fer. Per tant, des d’aquest punt de vista hi estem d’acord.

I en tot el tema de la formació pública, de potenciar l’Institut de Seguretat Pública, 
de defensa dels drets humans, no concebo un model de seguretat que no estigui lligat a 
la defensa dels drets humans de les persones i dels ciutadans. I l’informe d’Amnistia In-
ternacional, que a vegades són molt rigorosos –i ho han de ser–, i que a vegades, doncs, 
detecten aspectes a reflexionar..., jo vaig poder rebre també, ja fa un temps, els respon-
sables aquí, a casa nostra, d’aquest informe d’Amnistia Internacional, i crec que els hem 
de tenir en compte sempre, perquè fan una tasca que ajuda a aquesta pedagogia de lli-
gar seguretat amb drets humans. No concebo, i crec que ningú pot concebre altre model 
que no sigui el de la seguretat lligada amb els drets humans.

Tindrem ocasió, evidentment, de tractar les diverses esmenes, les del seu grup parla-
mentari i les de tots els grups parlamentaris. I ho deia el senyor Guinó, que coincideixo, 
com tampoc no pot ser d’altra manera, plenament amb la seva intervenció i la hi agra-
eixo. I en la seva intervenció el senyor Guinó..., ell deia: «Hi ha una certa hipocresia.» 
Però és que el que sí que és veritat és que algunes esmenes de grups que avui demanen 
la devolució avui s’incorporen en partides pressupostàries del Govern i del Departament 
d’Interior. I, per tant, estem posant en el pressupost aspectes que grups parlamentaris 
havien demanat, no? Però no vull pas obrir un segon torn; per tant, em quedo aquí, eh?

Però sí que vull posar de manifest dos aspectes que deia el senyor Guinó en nom del 
grup majoritari en aquesta cambra. I el grup del senyor Guinó, del qual emana també 
el mateix Govern, que és un govern de Junts pel Sí, ens deia dues coses: parlar de pres-
supostos és parlar també..., ell deia dels 532 milions d’euros –532 milions d’euros– que 
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estan pendents del desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra de l’any 2010 fins ara. 
Això també és parlar de seguretat i parlar de pressupostos, perquè és un deute pendent, 
i ho deia molt bé el senyor Guinó.

I deia també que el pressupost d’Interior, atès el seu caràcter d’estructura d’estat, és 
un pressupost molt lligat a les despeses de personal. I, evidentment, això el senyor Gui-
nó ho ha posat de manifest. Diu: «Escolti, el marge que hi ha és el que hi ha, perquè un 
86 per cent es destina, doncs, al que és el personal: mossos, bombers...» Evidentment, 
això té una implicació molt i molt directa.

I per últim, i amb això acabo i agraeixo a tothom, doncs, les seves intervencions, 
però ho deia el senyor Guinó i jo també vull manifestar la voluntat del departament 
d’estudiar les diverses esmenes, de treballar-les, i en tot allò que es pugui millorar se-
ran benvingudes. Perquè, al final, millorar aspectes que redundin en la seguretat de les 
persones és millorar el seu estat de benestar. I, per tant, aquí ens hi trobaran, al Govern. 
Ja és més feina dels mateixos grups parlamentaris que del mateix Govern. És el grup 
parlamentari, en aquest cas, el que ha d’entrar a la negociació de les diverses esmenes. 
I aquí ja no intervé ni el mateix conseller, no?, és a dir, que les acaben votant a la Co-
missió d’Economia. I, per tant, jo també desitjo que d’aquesta negociació d’esmenes 
concretes pugui sortir una millora que sigui assumible, que sigui possible per al pressu-
post del departament.

Res més, i gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Eventualment, hi ha la possibilitat que els grups 
parlamentaris que no han presentat esmena a la totalitat facin una rèplica al conseller. 
Me la demana la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Per tant, en nom del 
Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí. 
(Veus de fons.) Perdó, un temps màxim de dos minuts i mig.

Mireia Vehí i Cantenys

Dos minuts i mig?

El president

Perdó, set. Set? No, cinc minuts.

Mireia Vehí i Cantenys

Cinc minuts?

El president

Set minuts i mig.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies.

El president

Set minuts i mig.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies. Bé, jo anava a exposar una mica amb més profunditat les esmenes que nos-
altres havíem fet, perquè entenem que hi ha esmenes que la resta de grups parlamentaris 
poden compartir també. I anava, també, a contraposar-li algunes tesis que vostè ha po-
sat sobre la taula i que nosaltres no compartim. 

La primera –la primera– esmena, sobre transparència, que nosaltres hem fet i que 
vostè ha dit que li semblava bé. Però vostè parlava de la web i de que el departament fos 
transparent a la web. Nosaltres no li estem parlant d’això, que està bé, però és que vostès 
hi estan obligats per llei, d’entrada; vull dir que això ja ho han de fer per llei. És a dir, 
nosaltres no demanem coses que ja les han de fer; demanem coses que no estan fetes. 
I és saber, dins de la Direcció General de Policia, cada unitat operativa quin pressupost 
té. I això no va de seguretat, va de transparència, va de poder parlar de recursos, va de 
poder parlar de prioritats –dins la Direcció General de Policia, quines unitats tenen més 
recursos i quines no–, i va de poder parlar amb relació a quines prioritats hi ha dins la 
Direcció General de la Policia, de quin model de policia estem creant. I entenem, per 
tant, que això és d’interès de la CUP, però de la resta de grups parlamentaris, perquè, a 
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més, en aquesta comissió, com que sovint només es parla de policia i de model policial, 
entenem que a tothom li interessa, tot i que l’enfocament ideològic sigui, en la majoria 
dels casos, contraposat.

Respecte a la llibertat de premsa, ens sembla que això també és un tema que inter-
pel·la a tots els grups parlamentaris. De fet, quan nosaltres vam presentar la nostra mo-
ció al Ple del Parlament, sobre seguretat, reparació i garantia de drets humans, Junts pel 
Sí va votar en contra d’un punt que..., amb una esmena que canviava radicalment el sen-
tit del punt, això també s’ha de dir –és a dir, que l’esmena que feia Junts pel Sí anul·lava 
totalment el sentit del punt de la moció–, va votar en contra d’aquesta moció. I, evident-
ment, l’opinió pública i els sindicats de periodistes van aixecar el crit al cel, perquè del 
que s’estava anant en contra no era d’una moció de la CUP, sinó d’un dret fonamental 
com és la llibertat de premsa. Com a resposta a això, Junts pel Sí ha hagut d’entrar una 
proposta de resolució a la Comissió d’Interior, perquè evidentment és intolerable que el 
partit que dona suport al Govern no doni suport a la llibertat de premsa i a la garantia 
d’aquesta per part dels cossos de seguretat. Per tant, entenem que la nostra esmena a la 
llei de mesures sobre la garantia dels drets fonamentals, entre els quals hi ha el de la lli-
bertat de premsa, no és només d’interès de la CUP, sinó que és d’interès de la CUP, del 
Govern i de la resta de grups parlamentaris, que sovint en aquesta comissió s’omplen la 
boca d’estat de dret i de compliment de la llei.

Sobre fitxers, senyor conseller, n’hem parlat moltíssimes vegades. Nosaltres en diver-
sos processos judicials hem vist com s’acusava gent que ni hi era per la raó de que eren 
militants polítics de les organitzacions de l’esquerra anticapitalista. I nosaltres entenem 
que això només va de que aquesta gent està fitxada, perquè, si no, no entenem per què 
s’acusa algú que no està a un lloc en un determinat moment. Vostè ho continua negant. 
Nosaltres intentarem, per una qüestió de drets fonamentals i de transparència i de garan-
ties democràtiques, tornar a posar això una vegada i una altra, les vegades que faci falta, 
sobre la taula. I entenem que no és una qüestió de la CUP, altre cop, que és una qüestió de 
garanties democràtiques.

Sobre despeses no justificades. Clar, és que vostè, abans, quan parlava del tràn-
sit, no?, i deia que s’hi destinen..., explicava tots els ingressos que es destinen en ma-
tèria..., bé, al Servei Català de Trànsit. Nosaltres, clar, hem identificat que hi ha una 
partida a fundacions del Servei Català de Trànsit, de 60.000 euros, que no entenem a 
quina fundació va. I si tenim un Servei Català de Trànsit, per què hem de donar par-
tides a fundacions? I aquest..., després parlarem de quin model de país es va construir 
no per les necessitats del moment econòmic, sinó per un model determinat de privatit-
zació dels serveis públics.

I llavors donen una altra partida de noranta mil euros, amb el concepte d’«Altres ins-
titucions sense fi de lucre i altres ens corporatius», entenem que per a campanyes per a 
la prevenció en el trànsit. Però per què s’ha de donar a fundacions privades? Per què? No 
tenim recursos? No tenim gent? No tenim treballadors? Per què hem d’externalitzar-ho 
tot? Per què hem de privatitzar-ho tot? O per què es privatitza, en aquest cas, en matèria 
del Servei Català de Trànsit? Hi ha altres partides més petites que nosaltres també hem 
llegit en aquesta clau i que per això exigim que s’abaixin o fins i tot que s’eliminin.

En aquesta mateixa línia, sobre la seva explicació de per què no vol eliminar la 
partida del Patronat de Montserrat. A nosaltres, que vagi molta gent a Montserrat, no 
ens justifica que vostè hagi de donar diners a un patronat privat religiós i que, a més, 
gestiona un espai, com molts altres espais hi ha en aquest país, que hi ha molta gent, 
i que es necessita un determinat dispositiu de seguretat. Nosaltres entenem que tenim 
prou efectius públics perquè no hagin de transferir diners a una fundació o a un pa-
tronat privat que gestiona un espai religiós. Per tant, la justificació no ens serveix, ens 
sembla que no és pertinent.

I convidem a la resta de grups parlamentaris a donar suport a la supressió de totes 
aquelles partides del Patronat de Montserrat que nosaltres hem esmenat, perquè..., per al 
coneixement de tothom. Perquè, com que hem vist que la gent fa esmenes així, les porta 
d’altres anys –perquè fins i tot en algun cas hi ha algun any canviat–, entenem que pot-
ser els diputats i les diputades no s’han mirat gaire els pressupostos. Doncs, ja els infor-
mem que al Patronat de Montserrat li dona diners tothom, i que, per tant, els convidem 
a acabar amb la transferència directament de recursos al Patronat de Montserrat.
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Sobre la reversió de retallades, senyor conseller, no és que el context econòmic 
requeria determinades gestions. El context econòmic requeria inversió pública. I el 
context econòmic requeria lluitar contra el saqueig a l’erari públic. I el context eco-
nòmic requeria lluitar contra la transferència de rendes dels més pobres als més rics. 
I es va fer justament el contrari: es va privatitzar. Es va robar a mà armada, o es va 
permetre que els bancs robessin a les classes populars. Es va permetre que es priva-
titzessin els serveis públics. 

Per tant, no ens justifiqui que el model és privat perquè el context econòmic ho re-
queria. El model és privat perquè es va fer una aposta per la gestió privada dels serveis 
públics. I durant molts anys en aquest país s’han retallat serveis públics i s’han externa-
litzat serveis que haurien i han de ser públics. Per això nosaltres parlem de reversió de 
retallades, perquè és parlar amb propietat, és explicar la veritat als ciutadans i les ciu-
tadanes d’aquest país. I és explicar que si és per la CUP - Crida Constituent no només 
s’ha acabat el business-friendly –que ara sembla que nosaltres tirem conceptes, llavors 
tothom els agafa–, o el capitalisme d’amiguets, o la privatització reiterada dels serveis 
públics, no només intentarem que es pari, sinó que intentarem revertir totes les retalla-
des que s’han fet des del 2010 en aquest país, que són moltes.

Sobre el 112. Està directament relacionat amb això. El context polític no els dema-
nava (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) que 
externalitzessin tots els serveis de trucades i que precaritzessin les condicions de tre-
ball de tots aquests serveis; els demanava que muntessin un servei de gestió de trucades 
d’emergències.

I aquí tornem –acabo president– a interpel·lar la resta dels grups parlamentaris. L’al-
tre dia el Partit Socialista va presentar una moció al Ple sobre el 112 i sobre la gestió in-
tegral d’aquest. Nosaltres convidem a que ens donin suport també a aquesta proposta de 
crear un organisme públic que pugui gestionar totes les emergències.

I acabo, com no pot ser..., amb la reflexió sobre la seguretat i la llibertat. Esperem 
que la conselleria permeti a la població d’aquest país garantir..., garanteixi a la població 
d’aquest país exercir amb seguretat el dret de vot per a l’autodeterminació de Catalunya. 
I esperem, a més, que en aquest binomi entre seguretat i llibertat i després de tots els 
esdeveniments que van viure ahir els carrers de Barcelona amb aquesta manifestació, 
que ja n’hem parlat diverses vegades, els grups parlamentaris i els diputats i diputades 
d’aquesta cambra es recordin del famós poema de Bertolt Brecht, que diu que «primer 
en van venir a buscar uns, i com que eren comunistes jo no hi vaig fer cas; després van 
venir a buscar els altres, i com que eren jueus jo no hi vaig fer cas, i després, quan em 
van venir a buscar a mi, ja no hi havia ningú».

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Vehí. Entenc que el Grup Parlamentari de Junts pel Sí no vol esgo-
tar el torn de rèplica. (Veus de fons.) Jo donaria per tancat, doncs, el debat de la secció 
pressupostària del Departament d’Interior.

Passem, doncs, a sotmetre a votació conjuntament les quatre esmenes a la totalitat 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, el 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. 

Per tant, vots a favor de les esmenes a la totalitat?
Nou vots a favor dels quatre grups proposants.
Vots en contra?
Onze vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent.
Per tant, entenc que no hi han abstencions.
En conseqüència les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària del Departa-

ment d’Interior han quedat rebutjades.
Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de nou del vespre i deu minuts.
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