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Sessió 24 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) tinguda per videoconferència, s’obre a les quatre 

de la tarda i tretze minuts. Presideix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, 

Assumpta Escarp Gibert, i de la secretària en funcions, Aurora Madaula i Giménez. Assis-

teix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Cam-

pdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, Lluïsa Llop i Fernàndez, Núria Picas Albets 

i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialis-

tes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria 

Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza 

García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’acció i les mesures del Departament per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per 
la Covid-19 355-00139/12 Conseller del Departament d’Interior Sessió informativa. 

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 

de protecció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit de la seguretat 311-
01607/12. Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya Substanciació. 

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients 
sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana 311-01593/12. Carles Riera Albert, juntament amb 1 altre dipu-
tat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
Substanciació. 

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració 
dels bombers i de Protecció Civil amb les autoritats sanitàries 311-01608/12. Marc 
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia del 
dispositiu policial per a garantir el confinament 311-01609/12. Marc Parés Franzi, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la 
qual no s’han activat els bombers voluntaris i s’ha limitat l’actuació dels bombers 
professionals 311-01603/12. Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar .Substanciació. 

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la 
qual no es van apartar els professionals dels serveis públics d’emergència per a evi-
tar que es contagiessin amb la Covid-19 311-01604/12. Carles Castillo Rosique, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències 
en els controls policials pel confinament 311-01590/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions 
donades als bombers 311-01591/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions 
en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar 311-01592/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activació i la 
gestió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya 311-01594/12. Eduard Pujol 
i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
adoptades per a fer front a l’increment de trucades al servei d’emergències 112 311-
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01595/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació. 

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
adoptades per a reduir el trànsit 311-01596/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de 
personal del Departament d’Interior amb relació a l’acompliment de les tasques dels 
servidors públics per a lluitar contra la Covid-19 311-01597/12. Matías Alonso Ruiz, 
juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans Substanciació. 

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció 
civil per a fer front a la Covid-19 311-01598/12. Matías Alonso Ruiz, juntament amb 
1 altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política in-
formativa relativa a la pandèmia de la Covid-19 311-01599/12. Matías Alonso Ruiz, 
juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
 

El president

Bona tarda, obrim la sessió de la Comissió d’Interior –una sessió ordinària en-
mig d’una situació absolutament extraordinària, com és la pandèmia que estem 
patint–, aquest dimarts 14 d’abril de 2020.Si em permeten, vull començar aques-
ta sessió expressant el condol i l’escalf, crec que en nom de tots els membres de  
la comissió, envers els qui han patit el traspàs de familiars o amics a causa d’aques-
ta pandèmia.

També vull expressar l’agraïment, probablement compartit pel conjunt dels 
ciutadans de Catalunya, els catalans, al personal sanitari, als membres del Servei 
d’Emergències, al personal de les Forces i Cossos de Seguretat, a tots els que es-
tan lluitant en aquesta crisi sanitària, amb els treballadors dels serveis essencials, 
amb els voluntaris que estan participant en tasques diverses per pal·liar els efectes 
de la pandèmia, i al conjunt de la ciutadania per la seva actitud cívica i solidària en 
aquesta crisi. Gràcies, a tots i cadascun dels que estan implicats en la lluita contra 
la pandèmia del Covid-19.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’acció i les mesures del Departament per a fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19

355-00139/12

Donem la benvinguda al molt ‘honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Inte-
rior, que té avui aquesta sessió informativa a la Comissió d’Interior, per informar 
sobre la situació que s’està vivint en relació amb aquesta crisi, aquesta pandèmia del 
Covid-19. 

El conseller obrirà la sessió informativa amb una intervenció de màxim una 
hora, perquè tot seguit hi participin els grups parlamentaris en boca dels seus por-
taveus.

Per tant, sense més dilació, passo la paraula al molt ‘honorable senyor Miquel 
Buch, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots, diputades i diputats. Em sumo 
també a les paraules que ha dit el president, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, que és l’agraïment a totes les persones que estan patint aquest Covid i a to-
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tes les persones que estan patint aquest confinament, i també mostrar el condol i el 
suport a totes les persones que han perdut algun ésser estimat, i als que estan ingres-
sats o internats en hospitals i, per tant, doncs, que estan lluitant contra la malaltia. 

No els sorprendrà si els dic que Catalunya està vivint una de les crisis més greus 
dels últims temps. La propagació del virus Covid-19 ha provocat una crisi sanitària 
sense precedents, que ha provocat que la Generalitat de Catalunya estigui fent front 
a una situació d’emergència; de fet, la Generalitat de Catalunya i pràcticament po-
dríem parlar de tots els governs d’aquest món. 

Des del primer dia, el Departament d’Interior, conjuntament amb el Departa-
ment de Salut, ha liderat i coordinat l’execució del pla d’actuació del Procicat per a 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Tot seguit, els detallaré quines han estat les operatives dels diferents cossos de 
seguretat i emergències en la gestió d’aquesta crisi, una anàlisi que ens permetrà 
veure la importància que Catalunya disposi d’un sistema de seguretat i d’emergèn-
cies propi. 

El Govern de la Generalitat ha tingut clar en tot moment que la salut dels cata-
lans i catalanes era vital, era primordial. Conscients d’aquest fet, i de la problemà-
tica generada per l’afectació del Covid-19, amb l’expertesa i l’anàlisi dels experts en 
salut més importants del país, hem anat prenent les diferents decisions per evitar que 
el virus es propagués.

Malauradament, l’estat d’alarma decretat pel Gobierno del Estado español no ens 
ha permès dur a terme mesures contundents i efectives que ens reclamaven els nos-
tres experts en salut i que haguessin ajudat a no propagar un virus dels més letals 
dels últims temps i que ha provocat una crisi mundial sense precedents.

A continuació, detallaré les diferents mesures que hem dut a terme des del De-
partament d’Interior per fer front a la gestió de la crisi del Covid-19.

Pel que fa a protecció civil, la Direcció General de Protecció Civil va ser l’en-
carregada, conjuntament amb el Departament de Salut, de la revisió del Pla d’actua-
ció del Procicat, per a emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc i adaptació a la Covid-19. En aquest sentit, la revisió del pla 
va comportar: primer, la millora de l’estructura operativa de coordinació i amb la 
proposta d’un nou comitè tècnic i la revisió del mateix consell assessor. Segon, la re-
visió de les fases i actuacions operatives amb la incorporació d’una nova fase, la pre-
alerta, així com tenien els altres plans d’emergència. I, tercer, els canvis en l’anàlisi 
de risc desenvolupats pel Departament de Salut. 

Aquesta revisió del pla va ser aprovada per la Comissió de Protecció Civil de Ca-
talunya, el 28 de febrer, i pel Govern, el 3 de març d’aquest any. Es va elaborar una 
guia operativa per als ens locals amb les actuacions a desenvolupar per l’emergèn-
cia Covid-19, una guia que feia un seguiment dels serveis bàsics i de les necessitats 
socials dels ciutadans. 

Es va activar el pla Procicat per a malalties emergents per a la Covid-19, en fase 
de prealerta el dia 3 de març. La fase d’alerta del pla es va dur a terme l’11 de març 
i el 13 de març es va activar la fase d’emergència 1 del pla, i fins avui estem en 
aquesta fase.

En la fase d’emergència, hem coordinat un dispositiu operatiu, des del Cecat, 
amb els diferents cossos de seguretat i emergències, com poden ser Mossos, SEM, 
Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, etcètera. Els criteris d’aplicació 
de les mesures de restricció d’activitats i resolució de dubtes i conflictes. El suport 
al dispositiu del Centre de Comandament Avançat en el control d’entrades i sortides 
a la Conca d’Òdena. La coordinació dels operatius per activitats sol·licitades al Ce-
cat des del territori, actuacions de Salut, Bombers, Creu Roja i reunions diàries de 
coordinació amb tots els operatius.

Des del Cecat s’ha fet una atenció i donar resposta a consultes diverses fetes, 
aproximadament unes set mil trucades i uns cinc mil correus electrònics. S’eme-
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ten comunicats amb informació del seguiment de l’emergència. Actualment, noran-
ta-cinc comunicats enviats, cadascun a 1.870 destinataris, com ajuntaments, entitats 
i organismes implicats en l’emergència, així com també penjats al web. 

Es gestiona i es fa convocatòria dels òrgans de coordinació tècnica i directiva del 
pla. El comitè tècnic, cada quaranta-vuit hores, amb vint reunions convocades, i el 
consell assessor, que s’ha dut a terme setmanalment amb cinc reunions convocades. 
Es fa un seguiment i coordinació a nivell territorial a través dels responsables dels 
serveis territorials de Protecció Civil, que és constant.

La coordinació amb el Departament de Salut en l’àmbit de les necessitats logís-
tiques extraordinàries pel desplegament d’hospitals temporals és diari. La coordina-
ció permanent amb el sector serveis essencials i bàsics, per exemple estem parlant 
de distribució alimentària, aigua, gas, electricitat, farmàcia, serveis funeraris, trans-
ports, associacions municipals, etcètera, per resoldre incidències i garantir la seva 
continuïtat.

S’ha convocat la mesa de seguiment i control setmanalment, actualment cinc 
reunions amb tots aquests sectors per avaluar la situació, avançar possibles difi-
cultats i establir col·laboracions. Mostra que funciona és que està abastit perfecta-
ment tot el sistema d’alimentació, de farmàcia i de productes bàsics. 

Des del primer dia s’ha fet una anàlisi de la Covid-19 a nivell internacional i 
comparativa amb Catalunya per aplicar lliçons apreses amb identificació a proble-
mes i de bones pràctiques. Concretament, estem seguint molt de prop els següents 
estats: pel que fa a Europa, França, Àustria, Alemanya i Itàlia, concretament també 
Llombardia i Portugal; i pel que fa a l’Àsia, Xina i Corea del Sud.

A partir d’aquest estudi s’ha fet una proposta de confinament total i de l’ús gene-
ralitzat de les mascaretes a la població. Es fa també una redacció de les principals 
propostes de mesures preventives i restrictives, per exemple una proposta de con-
finament total a Catalunya, excepte els serveis essencials, conjuntament amb una 
memòria justificativa i una proposta tècnica, que va ser elaborada el 16 de març de 
l’any 2020. Una memòria justificativa de la proposta de pròrroga del confinament 
perimetral a Igualada, a la Conca d’Òdena, que comporta Igualada, Santa Margari-
da de Montbui i Vilanova del Camí, així com l’anàlisi comparativa amb la incidèn-
cia i mesures de la Llombardia.

Davant la incertesa creada per la possibilitat del desplaçament de la ciutadania, 
es dissenya i s’elabora un certificat de declaració autoresponsable, que el tenen a la 
seva disposició, i es fa una anàlisi diària de les novetats jurídiques i de la transcrip-
ció a qüestions pràctiques i operatives que suposen per a la ciutadania, en especial 
de les mesures restrictives i de les limitacions.

Es realitza un pla de sensibilització i comunicació de la població per a un bon 
confinament des de la perspectiva social, a base de l’experiència d’altres emergèn-
cies greus.

S’ha realitzat un pla d’atenció a les necessitats dels col·lectius més vulnerables i 
finalment s’ha definit l’estratègia per al desconfinament progressiu des de la perspec-
tiva social i d’emergències amb l’elaboració de la fase 1, de finalització del permís 
retribuït recuperable, que és la restricció de l’activitat laboral a serveis essencials, 
que comença a partir d’avui. 

Pel que fa al Cos de Mossos d’Esquadra., val a dir que el Cos de Mossos d’Es-
quadra forma part del pla d’actuació del Procicat i les seves tasques s’emmarquen 
com a membres coordinadors del grup d’ordre d’aquest pla, juntament amb les poli-
cies locals, guàrdies municipals i seguretat privada.

Les funcions encomanades al pla exigeixen d’un nivell d’activació de recursos a 
l’alçada de l’emergència sanitària que estem patint. Aquesta activació de recursos, 
emmarcada en el pla operatiu Oris, va iniciar-se el 12 de març amb el confinament 
de la Conca d’Òdena i que es va sostenir fins al dia 4 d’abril, que va tancar una 
dotzena d’accessos, encerclant completament tres municipis amb controls policials, 
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activant aproximadament un centenar d’efectius del cos policial, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Des del 20 de març, coordinadament amb les policies locals, s’han anat desple-
gant de manera sostinguda campanyes de controls policials específics a les prin-
cipals carreteres, autovies i autopistes catalanes en el marc de l’aplicació de les 
mesures de restricció a la mobilitat.

Durant aquest període, els agents desplegats en aquests punts han identificat 
257.869 persones, 231.675 vehicles i s’han denunciat 71.444 persones que han tren-
cat el confinament sense cap motiu previst en el Reial decret d’estat d’alarma, i que 
ens han posat a tots en qüestió.

Les sancions per infringir aquestes mesures, que es tramiten des de la Direc-
ció General d’Administració de Seguretat, poden oscil·lar entre els 600 euros i els 
30.000 euros. Aquests controls a les carreteres s’han reforçat durant la no-operació 
de Setmana Santa, l’operació no-sortida de Setmana Santa. S’han realitzat més de 
cinc cents controls a les carreteres principals i secundàries, i també en entorns ur-
bans i durant les vint-i-quatre hores del dia.

S’han mobilitzat més de dos mil agents de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra per garantir la seguretat i la salut de tota la ciutadania davant d’aquesta 
pandèmia.

Durant aquest període de confinament, pel que fa als fets delictius registrats a 
Catalunya, si la mitjana diària el 2019 estava situada en 1.607 fets delictius, durant el 
període de confinament aquesta dada ha baixat als 405. Per tant, en aquest període 
de confinament hem baixat de 1.607 fets delictius a 405 fets al dia.

Si comparem la mitjana de detencions diàries del 2019 amb les del període del 
pla Oris, s’ha passat de noranta-tres detencions al dia a quasi la meitat, a quaran-
ta-vuit detencions al dia.

Pel que fa als robatoris violents denunciats a Catalunya, tant a la via pública com 
en els transports i establiments comercials, les dades delinqüencials experimenten 
la mateixa línia descendent, passant d’una mitjana de vuitanta fets diaris el 2019 a 
dotze durant el període de confinament. 

En relació als robatoris a farmàcies i botigues d’aliments, els Mossos d’Esquadra 
van intensificar els patrullatges arreu de Catalunya. Els Mossos d’Esquadra també van  
incrementar els contactes de proximitat i estan mantenint els canals de comunicació 
per tal de copsar les preocupacions dels propietaris i treballadors dels comerços que 
estan oberts, donant-los consells de seguretat per evitar ser víctimes de robatoris i 
reduir la seva percepció d’inseguretat, si és que la tenen.

Pel que fa al pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de 
violència masclista i domèstica, i també de les persones vulnerables en el marc 
de l’aplicació de les mesures excepcionals de confinament decretades el passat 15 de 
març, el Cos de Mossos d’Esquadra va redactar, va preveure i ha tirat endavant un 
pla, un pla que consisteix en augmentar les accions de seguiment i protecció de les 
víctimes per adaptar-les a la situació d’emergència i incrementar la percepció de  
seguretat de les mateixes víctimes i de la ciutadania en general.

Actualment, els grups d’atenció a la víctima, els GAV, realitzen el seguiment a 
un total de 17.133 persones, de les quals unes 1.799 disposen de mesures judicials o 
de fiscalia per a la seva protecció. 

Finalment, els agents de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra també 
estan fent seguiment per detectar atacs realitzats per ciberdelinqüència. Els Mossos 
han estat recomanant a tots els ciutadans que incrementin les mesures de seguretat 
i desconfiïn dels correus electrònics, SMS i informacions que no provinguin d’orga-
nismes i entitats governamentals o oficials.

Pel que fa als bombers, dins del pla Procicat activat en fase d’emergència, el 
Cos de Bombers forma part del grup de salvament i de rescat; així com els Mossos 
són del grup d’ordre, els bombers del grup de salvament i rescat. 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  8

A nivell del Cos de Bombers, les prioritats d’acord amb el pla són les següents: 
evitar el col·lapse del servei de bombers, tant a nivell de personal com d’equips o 
material, per poder atendre les emergències a Catalunya davant una emergència sa-
nitària que pot durar setmanes i preservar el major grau de protecció possible de la 
salut i seguretat dels membres del Cos de Bombers en el seu treball. 

A més d’aquestes prioritats, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalu-
nya presta suport al grup sanitari davant l’evolució de l’emergència sanitària de la 
Covid-19. Aquest suport s’emmarca sempre en la petició d’ajuda que de forma or-
ganitzada, estructurada i vehiculada a través del Cecat, el Centre d’Emergències 
de Catalunya, és sol·licitada per l’autoritat sanitària, que és qui lidera la gestió de 
l’emergència. 

Ampliació dels procediments operatius. Els bombers han ampliat les seves 
capacitats operatives per adaptar-les a l’emergència sanitària: suport logístic en el 
muntatge d’infraestructures sanitàries temporals, el suport operatiu a la desinfec-
ció d’edificis i infraestructures en situacions crítiques, el suport operatiu en la ges-
tió d’escenaris amb múltiples víctimes i la col·laboració amb les entitats sanitàries 
amb la cessió d’infermers, així com de vuit respiradors. Aquesta informació, així 
com les altres, segur que les han anat seguint als mitjans de comunicació quan les 
hem anat presentant.

A més, s’ha fet un suport logístic en el muntatge d’infraestructures sanitàries. Els 
Bombers de la Generalitat, en col·laboració amb les autoritats sanitàries, han rea-
litzat durant l’episodi diverses actuacions de suport operatiu i logístic al muntatge 
i infraestructures sanitàries temporals. Concretament, a l’Hospitalet de Llobregat, 
el 31 de març; a Igualada, el 2 d’abril; a Sabadell, del 2 al 9 d’abril; a Barcelona, al 
pavelló Fira-II, l’1, 2, 4 i 8 d’abril; a Vic, el 6 i 8 d’abril; a Lleida, el 7 i 8 d’abril.

Així mateix, especialistes operatius de Bombers de la Generalitat han col·laborat 
en l’assessorament i reunions conjuntes per valorar la posada en funcionament de 
recursos assistencials i altres possibles actuacions a Sant Just Desvern, a Esplugues 
de Llobregat, a Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Argentona, Sant Quirze del 
Vallès, Mataró, etcètera.

Pel que fa al suport operatiu en la gestió i desinfecció d’instal·lacions crítiques, 
aquest procediment operatiu els bombers han incrementat la seva activitat i durant 
l’episodi de la Covid-19 han col·laborat en la sectorialització i la desinfecció dels 
centres residencials crítics següents: Sabadell, el 3 d’abril; Cardona, el 5 d’abril; l’Ar- 
boç, el 6 d’abril; Vielha, el 8 i 9 d’abril; Llorenç del Penedès, el 8 i 9 d’abril; Iguala-
da, el 8 i 9 d’abril; la Garriga, 11 d’abril; Vic, 11 d’abril; Gavà, 12 d’abril; Vilafranca 
del Penedès, 12 d’abril, i Sant Llorenç Savall, 13 d’abril.

Aquests serveis no consisteixen únicament en fer una desinfecció o neteja a fons, 
sinó que els Bombers de la Generalitat fan una avaluació prèvia in situ per analitzar 
la situació i donar la millor resposta operativa possible a les diferents necessitats 
del centre al qual assisteixen. Davant d’aquestes actuacions, els efectius del Grup 
de Recolzament en Intervencions Tecnològiques dels Bombers han col·laborat en la 
visita i l’assessorament d’altres centres com Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Mata-
ró, Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Callús, Manresa, Lleida, Premià de Mar, 
Aitona, Tona, Hostalets de Balenyà, Sant Joan de Vilatorrada, la Pobla de Segur, 
Navarcles i Balsareny.

Pel que fa a la cessió d’infermers al Servei Català de Salut, i per donar un suport 
al personal sanitari del país davant la situació derivada de la Covid-19, la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va fer una crida adreçada 
al personal del Cos de Bombers que va rebre la resposta de trenta-dues persones en 
formació sanitària. D’aquestes, el Departament de Salut ja n’han incorporat tretze. 
Tots ells i elles ja estan treballant de forma efectiva després de rebre la formació ne-
cessària. Els hospitals assignats són l’Hospital Vallès Salut, de Sabadell; l’Hospital 
Taulí i la Fundació Althaia, de Manresa; el Consorci Hospitalari de Vic; l’Hospi- 
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tal Arnau de Vilanova; l’Hospital Universitari de Santa Maria, de Lleida; l’Hospital 
Sagrat Cor, de Martorell. 

També la cessió de respiradors. D’altra banda, els Bombers de la Generalitat han 
cedit vuit equips de respiració per ajudar a fer front a l’alerta sanitària generada per 
l’epidèmia Covid. 

I pel que fa al personal operatiu afectat per la Covid, el personal de bombers 
tècnics, tècniques, operadors, operadores i bomberes de control, i altre personal la-
boral, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments presenta 
alguna afectació per la Covid-19 positiu de coronavirus. Les persones en situació de 
confinament o personal assistencial, especialment sensible a la malaltia, és de 256 
persones, de les quals 157 resten en situació de baixa operativa, a data 12 d’abril, per 
tant abans-d’ahir. Val a dir que totes aquestes actuacions del Cos de Bombers sem-
pre es fan sota els criteris de necessitat i d’urgència del Departament de Salut.

Pel que fa a la Direcció General de Trànsit, passo a detallar les actuacions del 
Servei Català de Trànsit en la gestió de la crisi. Pel que fa a la mobilitat i a l’acci-
dentalitat es realitzen informes diaris i setmanalment de dades de mobilitat, tant en 
l’anella 1 de l’àrea metropolitana, com dels grans corredors interurbans. Vostès van 
veient la informació que anem donant cada dia el Govern i veuran que aquesta infor-
mació és la que anem facilitant, bàsicament la de l’àrea metropolitana per la influèn-
cia que té en la mobilitat. També s’elaboren setmanalment informes d’accidentalitat 
amb víctimes que, per sort, ens ha reduït d’una manera important. 

Pel que fa a les mesures de gestió del trànsit i suport als controls de confinament 
es realitzen mesures especials de trànsit per a la senyalització d’informació de talls 
de via i coordinació amb els Mossos d’Esquadra, per concretar mesures d’actuació 
i suport als controls de mobilitat. També s’ha fet el seguiment i gestió de les mesu-
res especials de trànsit, de suport als controls de mobilitat i confinament a la Conca 
d’Òdena i a la xarxa viària principal, en els dispositius de control de sortida i retorn.

També s’ha fet un seguiment, gravació, captació i transmissió d’imatges de l’evo-
lució dels controls de mobilitat i confinament executats a la carretera, mitjançant els 
mitjans aeris. 

El Centre d’Informació Viària de Catalunya, el que diem el Civicat, com a ser-
vei bàsic essencial està funcionant i proporcionant informació contínua de l’estat 
del trànsit i de la gestió d’incidències. Igualment, actualitza i activa els panells de 
missatge variable quant a les afectacions viàries respecte els controls i la campanya 
de confinament. I en referència a les restriccions de transport especial s’ha fet una 
adaptació i informació a la normativa relativa del transport.

Pel que fa al procediment sancionador en matèria de trànsit els terminis adminis-
tratius estan suspesos, pel que fa, per entendre’ns, al pagament, al·legacions i recur-
sos, així com als terminis de caducitat i prescripció. Així mateix, els procediments 
de notificació es van aturar. 

I pel que fa a l’àmbit de comunicació, s’han fet missatges sobre la mobilitat i se-
guretat viària adreçats a la ciutadania. S’han fet cròniques radiofòniques sobre l’es-
tat del trànsit a les emissores de ràdio i també amb rodes de premsa. En total, fins 
al dia 27 de març, s’han fet setanta-quatre cròniques radiofòniques informant a la 
població de l’estat del trànsit.

Pel que fa al 112, en referència al telèfon d’emergències gratuït 112, tot i que dià-
riament rep milers de trucades de tota mena, no totes són per emergències. Les real-
ment urgents representen un 70 per cent, les anomenem les «trucades operatives». Si 
ens muntem al març de l’any passat, el 112 va gestionar una mitjana de 5.300 truca-
des operatives diàries, les que tenen realment una afectació en una emergència, una 
xifra molt similar a la de principis de març d’aquest any. 

En canvi, a partir de l’11 de març les trucades operatives es van enfilar per sobre 
de les 12.000 diàries, un 226 per cent més de les habituals, volum extraordinària-
ment elevat gens habitual, sense cap precedent, que es va mantenir fins al dia 19 de 
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març. Després, a poc a poc, s’ha anat reduint, tot i que els nivells diaris continuen 
essent superiors als de l’any passat. I això, si han anat seguint les compareixences 
que hem anat fent, ha sigut un missatge que hem anat recordant permanentment, 
mantenir el 112 només per a trucades d’emergències i no per a consultes. 

En aquests nou dies de març, es van dur a terme 108.418 trucades operatives, 
més del doble de les previsibles. Més concretament, entre l’11 i el 19 de març, els 
nou dies en què el 112 va gestionar més del doble de trucades operatives de l’habi-
tual i gairebé més de la meitat estaven vinculades a la Covid-19, i algun dia es van 
enfilar fins al 60 per cent del total, concretament va ser el 13 de març. 

El total de trucades operatives acumulades des de l’11 de març fins Divendres 
Sant han estat 241.523, de les quals 99.108 han estat pel Covid, i això representa un 
41 per cent de l’acumulat. Passat l’episodi de major tensió, ara ens mantenim en vo-
lums d’una mitjana de 5.600 trucades operatives diàries. La major part d’aquestes 
trucades vinculades a la Covid no són de les que tècnicament considerem com una 
emergència.

Així, els primers dies els reforços d’operadors i operadores es van fer d’acord 
amb els increments flexibles previstos en una situació d’excepcionalitat sobrevingu-
da i curt abast de temps. Des de la setmana del 16 de març, l’increment d’operadors 
i operadores es va incrementar un 50 per cent, sostingut en aquests moments, man-
tenim per fer l’atenció a totes les trucades que ens estaven arribant.

A l’edifici 112 de Reus, es va habilitar un nou espai amb condicions de teleope-
ració per desdoblar la sala 112 i les operadores i operadors de cada torn. En aquests 
moments el 112 continua operant des d’aquestes dues sales amb els torns de treball 
fraccionats, bàsicament per evitar que hi hagués una aglomeració de posicions en 
una única sala. Per tant, el 112 està operant des de quatre sales, totes amb les ma-
teixes capacitats d’atenció i gestió de trucades, i una segurament del funcionament 
del servei més robust. 

I fins aquí el detall de la meva intervenció sobre la feina realitzada pels diferents 
cossos de seguretat i emergències de la gestió de la Covid-19. 

Des d’aquestes línies vull fer un agraïment sincer a totes les persones que re-
presenten els cossos i que, dia rere dia, han demostrat la seva professionalitat per 
vetllar pel benestar dels catalans i de les catalanes. Un agraïment sincer per tota la 
feina que han estat duent a terme. I tinguin clar que tenim un dels millors cossos 
de seguretat i emergències del món. La seva dedicació a la gestió de la crisi ha estat 
exemplar i un referent.

Moltes gràcies per la feina feta, tot i les dificultats del moment. No podem abaixar 
la guàrdia. Ells hi seran i vetllaran per nosaltres, però sobretot també, i conjuntament 
amb l’agraïment, a tot el sistema sanitari. És per tots aquests metges i metgesses, 
per tots aquests infermers i infermeres que cuiden de la nostra salut, avui més  
que mai, em permeto de repetir una vegada més que sobretot tinguem compte, tin-
guem cura i, per tant, garantim aquestes distàncies de seguretat, utilitzem màscares 
o elements de barrera per evitar que hi hagi més contagi; rentem-nos les mans i se-
guim totes les indicacions que està fent la Generalitat de Catalunya. Bàsicament, ho 
fem per la nostra salut, la salut de cadascun, però també la salut del sistema sanitari 
d’aquest país, que és molt robust; és molt robust i s’ha pogut adaptar a aquesta nova 
realitat. Però el que no pot fer aquest sistema de salut és aguantar, suportar un incre-
ment tan elevat com el que hem tingut una segona vegada. 

Per tant, és molt important, ara més que mai, que siguem previsors i que mantin-
guem aquesta atenció per evitar aquesta propagació del virus. Bàsicament, perquè 
són els dos objectius que ens hem marcat des del principi i els tinc escrits aquí dar-
rere. Vostès no ho veuen, perquè veuen la meva cara, però si veiessin el darrere de la 
càmera veurien una pissarra en la qual els dos grans objectius que ens hem marcat 
des del principi és la reducció de la propagació i el no-col·lapse del sistema sanitari. 
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Centrar les persones en el centre d’aquesta emergència i tenim molt clar que és una 
gestió complexa, complexa per la novetat, però també per la durabilitat.

Per tant, amb aquests objectius, jo, una vegada més, demano també la compren-
sió de tots els catalans i catalanes per evitar que es continuï propagant aquesta ma-
laltia i evitar el col·lapse del sistema sanitari.

I fins aquí, president. He intentat ser breu, no allargar, no exhaurir tot el termini 
per no fer-ho pesat. Entenc que aquestes sessions són diferents de les normals i, per 
tant, he intentat fer-ho el més amè possible i resto a la disposició seva per si m’he 
deixat alguna cosa o tenen alguna qüestió que m’han de fer alguna pregunta.

Moltes gràcies i bona tarda.

El president

Moltes gràcies, conseller. Tot seguit, farem una breu aturada en la sessió, farem 
una pausa tècnica per tal de comprovar la connectivitat i que es pugui desenvolu-
par amb normalitat la intervenció dels grups parlamentaris. Serà només un parell 
de minuts.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i catorze minuts i es reprèn a tres 

quarts de cinc i un minut.

El president

Bona tarda de nou. Reprenem la sessió amb la intervenció dels grups parlamen-
taris. 

Primer, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, per un temps màxim de 
deu minuts, intervé el diputat Jean Castel. 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Jean Castel Sucarrat

Bé, bona tarda, a tothom. Gràcies, president; gràcies, conseller per aquesta com-
pareixença.

Voldria començar les meves primeres paraules amb paraules de suport i d’escalf 
a tots els familiars i les víctimes d’aquesta terrible pandèmia, de la mateixa manera 
que, especialment, a tots els familiars d’aquelles persones que es troben malaltes en 
aquest moment.

D’altra banda, agrair la vocació de servei de tot el personal sanitari, policial i de 
la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat, que estan portant una tasca voca-
cional increïble, sense precedents en una situació com la que estem vivint i que cal 
també posar en valor aquesta tasca i aquesta vocació de totes aquestes persones, de 
la mateixa manera que el conjunt de professionals de tots els sectors essencials que 
estan abastint a tota la ciutadania en aquests moments. A tots ells, moltes gràcies. 

I començaria, conseller, si m’ho permet, fent una petita valoració també quan 
parlem del que s’ha de fer, com s’ha de fer, de quina manera s’ha de fer. Entenem 
que vostè ha començat fent unes (tall de comunicació) gaire més enllà d’aquelles 
compareixences que vostè fa a diari, per les explicacions o diferents dades.

Jo voldria començar fent-li dues pinzellades. Avui m’he estat mirant la seva com-
pareixença d’aquest migdia. Jo crec que he de tenir la curositat i el rigor també quan 
parlem de dades. Vostè parlava des del dia 9 al 13, si no ho recordo malament, aque-
lles dades d’intervencions i identificacions les donava avui, aquest migdia, i també 
mil i escaig de sancions emeses. 

Jo crec que la curositat i el rigor en qualsevol conseller també és donar les da-
des exactes. És a dir, vostè s’ha posat en contacte en algun moment amb la Policia 
Nacio nal, que està fent també tasca d’identificació de tots els àmbits de fronteres, de 
tot el moviment del confinament? I, li ho vull recordar, no només fan identificacions, 
sinó també porten i emeten les sancions oportunes. 
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Miri, jo deixaria de banda el seguiment que li veiem, el mantra a què el se-
nyor Torra ja ens té acostumats amb el confinament total. El Reial decret d’alar-
ma ja és un confiament total, un confinament total a la resta de l’Estat espanyol i 
un con finament, conseller –permeti’m que li ho digui així–, no entén de fronteres. 
És confina ment per a tothom, el confinament està establert i seguir amb aquest man-
tra crec que no ens porta a cap lloc.

És necessari reelaborar el pressupost, reelaborar un pressupost de debat de la 
situació i basant-nos en la realitat, conjuntament compti amb tots nosaltres. Jo crec 
que aquest grup parlamentari li estira la mà a reelaborar aquest pressupost, també 
al que són les partides d’Interior, i li estenem una mà, com no pot ser d’una altra 
manera, i com hem estat al cantó tant del Govern d’Espanya com del Govern de la 
Generalitat des del minut u; una altra cosa són de vegades les formes. Jo crec que 
hem de deixar, d’una vegada per totes de buscar excuses i de veure fantasmes on no 
hi són, conseller.

Jo crec que la responsabilitat ens requereix en aquests moments una mirada d’al-
ta responsabilitat i coresponsabilitat, conseller. Vostè també és Estat, la conselleria 
també és Estat, el Govern de Catalunya també és Estat. La nostra autonomia forma 
part de l’Estat espanyol com la resta d’autonomies. Jo crec que no són moments de 
fer aquella política nacionalista a què ens tenen acostumats. Jo crec que és moment 
de responsabilitat. 

I també li ho diré, i li ho diré amb totes les bones maneres del món: canviï el to. 
Avui mateix un periodista també li advertia aquest migdia què és aquest canvi de 
to con «el Gobierno de España»? Jo crec que vostè tenia l’oportunitat de rectificar. 
Rectificar és de savis i a vegades mantenir... caus en el ridícul. Però el que no pot ser 
és que avui tornem a veure que vostè torna a fer el canvi d’idioma. 

Entenem que aquest canvi d’idioma té un rerefons i que aquest rerefons en 
aquests moments, conseller, li vull dir, no toca. Toca està al cantó de tots els que 
catalans, de totes les mesures i de tota la ciutadania.

I també li voldria haver sentit parlar de l’estat del cos, no només amb els posi-
tius, sinó quin tractament donem als nostres col·lectius, a tots aquells col·lectius que 
estan al carrer cada dia jugant-se la vida també. Ahir, quan el sentia parlar de les 
mascaretes, fent aquell paral·lelisme amb una data històrica, diria que és històrica la 
reclamació de la dotació dels diferents col·lectius d’Interior des d’aquest grup parla-
mentari. Però li diré una cosa: a mi, si m’haguessin arribat, encara que només fossin 
deu mascaretes, la meva primera prioritat hauria estat: «A veure, quina repartició, 
com les havia de repartir...», perquè la feina feta, i prèviament feta, perquè suposo 
que ja l’havia d’haver tinguda feta ahir al vespre, i no emetre quina en serà la distri-
bució quinze hores després, com ha fet aquest migdia. Crec que a vegades la curosi-
tat i el rigor han d’estar per davant (tall de comunicació) dels desgavells i a vegades 
republiqueta a què ens té vostè acostumats.

Denunciar, com hem vist, els sindicats, denúncies de sindicats que estan recla-
mant que tots aquells mossos que també han tingut contacte o tinguin símptomes 
se’ls pugui fer la prova, com no pot ser d’una altra manera, del PCR abans que tor-
nin a treballar també, per tenir la curositat. 

De la mateixa manera, hem tingut també mancances. Trobem..., vostè no en par-
la, però de vegades també fer autocrítiques també per millorar a posteriori, a futur. 
Quan parlem de com han sigut els tempos, quan parlem de quin ha sigut el control 
en comissaries, en sales, en vehicles, on hi ha hagut detectats positius i quin ha si-
gut el temps de reacció, també per veure com i de quina manera s’han desinfectat.

També li podria parlar que hem vist en alguns indrets els piquets de l’ADF ade-
quant-se amb aigua i lleixiu per fer tasques de desinfecció, i tampoc entenem a ve-
gades la paràlisi amb els tempos, la mancança de rapidesa i de coordinació. Quan 
parlem..., com li deia abans, les dades han de ser exactes.
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Li voldria fer una pregunta: vostè té un contacte diari també amb els altres Cos-
sos i Forces de Seguretat de l’Estat, que formen part també en aquest moment, a 
Catalunya, d’aquest confinament i del seu control? Perquè quan dona dades de Ca-
talunya estaria bé que hi sumés també totes aquelles dades que fan i porten a terme 
també la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. 

Miri, quan fa referència, com li deia abans, i recordo que nosaltres li vàrem va-
lidar aquell decret que ha garantit l’augment del cos i de mitjans, com no pot ser 
d’una altra manera, i li ho vull dir, conseller, ens continua tenint al cantó amb una 
mà estesa; ens continua tenint al cantó per ajudar-lo en tot allò que sigui de neces-
sitat envers dels nostres col·lectius, però també volem el rigor i la curositat des de la 
conselleria, com no podria ser d’una altra manera, per fer el mateix que han fet, i 
és admirable, els nostres agents a peu de carrer, que han demostrat aquell respecte 
institucional, aquell companyerisme entre diferents cossos policials, com hem pogut 
veure en els nostres carrers els últims dies.

Això és coordinació, això és empatitzar amb el problema i deixar de banda allò 
que no suma. Jo crec que hem de posar tot el que suma al cantó de la ciutadania de 
Catalunya, és la nostra responsabilitat, és la seva responsabilitat també, conseller. 
I, com li deia, ens tindrà al cantó per fer la feina ben feta, però, escolti’m, amb rapi-
desa, com li deia. I, conseller, davant d’un estat d’alarma no cal jugar, no cal jugar, 
no cal perdre un minut.

Li demanaríem també si ens pot ampliar una mica quin és l’estat no només dels 
positius, del seu tractament, de com i de quina manera ho estan gestionant des del 
Departament d’Interior quan detecten un positiu fins al moment que aquest agent 
pugui tornar a la feina, com i de quina manera s’està fent aquest tractament; quins 
són els cànons que se segueixen, els protocols que se segueixen. 

I si vostè pogués també fer-nos una petita coordinació del que està tenint a nivell 
de l’Estat. Entenem que amb un estat i un decret, quan vostè ha parlat d’alarma, la 
coordinació diària ha d’existir. Voldríem saber també, tenir coneixement de quin 
és aquest contacte diari també amb l’Estat i amb els diferents cossos, com li he dit 
abans, també policials.

Miri, conseller, és el moment d’estar tots al cantó del problema, buscant les so-
lucions, deixar de parlar per a les nostres parròquies i fer la feina com cal, des de la 
responsabilitat i la coresponsabilitat, la mateixa que aquest grup parlamentari con-
tinuarà exigint (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció) Pot ser que s’hagi acabat el temps?

El president

Senyor Castel, hauria d’anar acabant...

Jean Castel Sucarrat

Doncs, molt bé. Acabo, conseller, agraint-li aquest primer torn, agrair-li, però 
també reclamar-li i exigir-li els canvis per poder (tall de comunicació) en un estat i 
en un moment com el que vivim.

Moltes gràcies.

El president

Gracies, senyor Castel. Tot seguit, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, per un temps màxim de deu minuts també, el dipu-
tat senyor Carles Castillo. 

Carles Castillo Rosique

Hola, molt bona tarda a tothom. Bon dia de la República. 
És molt important aquesta compareixença, conseller, té molt de valor, ni que 

sigui amb aquest format. Vostè ha estat fent rodes de premsa diàries pràcticament, 
però aquesta és la primera vegada que compareix en seu parlamentària, ni que si-
gui de manera telemàtica, i més tenint en compte que l’ha demanat vostè per unes 
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declaracions, si m’ho permet, dignes del club de la comèdia, com ha dit fins i tot un 
diputat del Congrés dels Diputats, dignes del Polònia.

Per cert, conseller, permeti’m que li enviï 8.175.299 abraçades o 8.175.299 bons 
desitjos per la seva bona gestió de tot aquesta qüestió. Permeti’m que li desitgi tot 
això, que és el mateix número que ha enviat l’Estat de mascaretes a la Generalitat.

Dit això, no ens cansarem d’agrair –ni segurament no ho farem prou– als profes-
sionals de la salut, als professionals de la seguretat i d’emergències, però també als 
que asseguren la cadena alimentària, als treballadors de supermercats, de benzine-
res, de forneries, transportistes, farmàcies, personal de neteja, pescadors, pagesos, 
estibadors de ports. Gràcies per possibilitar que la societat puguem estar confinats. 
Gràcies per mantenir els serveis essencials que la societat necessita.

Una abraçada especial també per a aquelles persones que hagin perdut algun és-
ser estimat i un desig de recuperació a tots aquells que estigueu malalts a casa o a 
l’hospital. 

Conseller, entenem perfectament la complexitat i les dificultats en la gestió 
d’aquesta situació. D’alguna manera aquesta situació ens ha superat a tots. Per tant, 
en primer lloc, empatia i comprensió cap a vostè, com a membre d’un govern que li 
ha tocat gestionar aquesta complexa situació. Però considerem que el primer que cal, 
senyor conseller és, humilitat.

El primer que cal és que fem autocrítica. S’ha de fer autocrítica en general, i 
sembla com a mínim curiós que no hagin parlat de cap error comès per vostès. Miri, 
nosaltres reconeixem la feina del departament, reconeixem la feina del seu equip, 
del departament. D’alguna manera, si m’ho permet també, vostè la fastidia amb ton-
teries o per declaracions, com la que ha fet, sense ton ni son. 

Miri, fins i tot fa una estona, o aquest matí mateix, un company i jo comentàvem 
que el Departament d’Interior no ha fet una mala gestió en aquesta situació, però té 
vostè un problema amb la comunicació, vostè personalment, senyor conseller, té un 
problema amb la comunicació. El Departament d’Interior no ha fet una mala gestió i,  
per tant, mà estesa sempre al Departament d’Interior i a la gent del seu equip. 

Torno a fer una crida: no podem permetre que el curt termini o interessos ego-
istes ens impedeixin ser conscients i treballar perquè el futur sigui més clar per a la 
població, treballar per a una reconstrucció econòmica i social que caldrà treballar 
per extreure una sèrie de conclusions de cara al futur model d’emergències de què 
estem parlant, conseller, tots plegats que volem implementar i en el que volem par-
ticipar tots plegats, també. 

Per tant, entrant una mica en matèria, però seguint la línia que li estava dient, 
la comunicació, conseller, és bàsica i s’haurien de donar per part de tots missatges 
clars i no caure en contradiccions ni batalletes estèrils, conseller. I no estic fent amb 
això una crítica velada; no, li dic directament, perquè en aquesta matèria vostè no 
ha estat molt encertat últimament.

I és que en una situació, conseller, com la que estem vivint, i com la que intuïm 
que pot arribar, depèn de com sortim d’aquesta crisi, no podem seguir minant, con-
seller, nosaltres mateixos la credibilitat de les nostres institucions. No podem posar 
en qüestió institucions i persones que estan treballant de bona fe, amb totes les seves 
forces, per ajudar-nos a sortir d’aquesta emergència mèdica. I d’alguna manera, con-
seller, dedicar-se a posar una anècdota infantil en el debat polític, a banda de frívol, 
no sembla molt responsable. 

Com li deia, la comunicació pública i la coordinació policial són essencials i el 
Departament d’Interior, conseller, ha de garantir amb rigor que la ciutadania entén 
la gravetat de la situació, que compleix amb les mesures de confinament previstes 
que han estat proposades pels experts, fins i tot aquella petita part que de manera 
voluntària no vol complir i s’ha de fer complir, lamentablement, fent servir la for-
ça. I, és clar, anar posant en qüestió, conseller, ni que sigui subtilment amb aquesta 
cantarella de «el Gobierno del Estado español», doncs jo crec que no hi ajuda gens. 
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Vostès comparteixen experts amb l’Estat espanyol, vostès tenen totes, totes les com-
petències de gestió. Per tant, jo crec que no cal aquesta actitud. 

La ciutadania –sí, conseller, sí, sí–, la ciutadania rep missatges de molts llocs 
diferents i necessita informació transparent, honesta i instruccions clares, necessita 
conèixer clarament la situació, entendre què ha de fer, saber que hi ha algú al timó, 
i missatges com el d’anar a recollir la Mona, doncs, per exemple, tampoc crec que 
siguin adequats; crec que és tot el contrari de la claredat i de la responsabilitat. 

El Departament d’Interior, a banda d’assegurar que la ciutadania té una infor-
mació rigorosa i garantir el compliment de les normes a través del Cos de Mossos 
d’Esquadra, també pot posar una sèrie de mitjans, els ha indicat vostè, els ha apuntat 
vostè, una sèrie de mitjans molt, molt importants, que té al seu abast i els pot posar 
a disposició de l’emergència. I val a dir que una part important d’aquests mitjans 
s’han posat des del principi en l’emergència, però hi ha una altra part, permeti’m que 
li digui, que s’ha badat una mica. De fet, tots hem anat evolucionant durant aquesta 
emergència, el paper de la protecció civil, el paper de les associacions de voluntaris 
de protecció civil ha anat fent-se més gran, però li vull parlar dels Bombers, li vull 
parlar dels Bombers, conseller.

Entenc que la seva voluntat o la voluntat del departament era garantir la carti-
lla de serveis ordinària, diguem-ne, però vostès van ser reticents a col·laborar en 
altres tasques en un primer moment –hi insisteixo, en un primer moment–, van ser 
reticents a col·laborar en altres tasques, malgrat que els Bombers volien i podien. 
Igualment, els voluntaris van ser desactivats; també estan preparats i també volien 
col·laborar.

Per tant, nosaltres serem lleials i farem nostres els principis de cooperació, col-
laboració i solidaritat, però exigim el mateix també del Govern de la Generalitat.

I, miri, permetin-me també que li parli d’un altre tema. Parlava vostè que tenim 
els millors professionals i insistim en això, no?, i és veritat que els tenim, però a ban-
da de dir-ho s’ha de practicar, perquè també parlem de cuidar els que ens cuiden i 
llavors atengui les reclamacions dels professionals. Moltes d’elles no són qüestions 
sindicals o que atenen a condicions de treball, sinó que són qüestions que tenen a 
veure amb el servei públic, que tenen a veure amb la seva protecció. Escoltin-los, 
conseller, i –disculpi– tinguin-los en més consideració en aquest sentit i no esperin 
resolucions judicials per prendre decisions per cuidar-los. Com, per exemple, li ho 
diré, nosaltres ens congratulem que hi hagi unes mesures de prevenció i protecció 
del personal especialment sensible al coronavirus; ens congratulem que la Subdirec-
ció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral faci o prepari unes instruccions 
per a les proves prèvies a aquells professionals que han estat o confinats o donats 
d’alta. Ens congratulem que es faci això, però, és clar, si sempre es fa després de 
resolucions judicials, si mai aquesta Subdirecció General de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral, mai, conseller, actua d’ofici, doncs, al final no entenem massa de què 
serveix que existeixi aquesta subdirecció general. Si sempre van a remolc de les re-
solucions judicials! Si d’alguna manera, si m’ho permet, són «cicateros», són restric-
tius, són ronyosos amb els professionals. 

El 112..., vostè també parlava del 112, però ens hem cansat de demanar que el 
112 es consideri com un servei d’emergències i que es tracti els treballadors com un 
servei d’emergències. 

La setmana passada mateix deien vostès que si en una setmana els professionals, 
tant de Mossos com de Bombers, si una setmana, set dies, no tenien símptomes, 
havien d’anar a treballar. I quan els han obligat per sentència judicial, per resolució 
judicial, a fer les proves i han dit que no podien, i n’han començat a fer algunes, ens 
hem adonat que hi ha un 15 per cent de positius. O documents d’autoprotecció del 
Pla d’actuació de Bombers on posava que les mascaretes (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) en tenen una per a tota la crisi i per 
a cada treballador, conseller.
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El president

Senyor Castillo, hauria d’anar acabant.

Carles Castillo Rosique

Acabo. No és de rebut, conseller, i crec que hem de tenir en consideració aques-
tes qüestions. Cuidar molt i ser molt curosos amb la seguretat dels nostres professio-
nals i, sobretot, jo crec que ara toca anar a una i deixar aquestes canterelles, aquests 
retrets i aquestes anècdotes. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. És ara el torn del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bona tarda, conseller, diputats i diputades, i a tota la ciutada-
nia que ens estigui seguint.

Bé, jo vull començar la meva intervenció traslladant el profund condol del nos-
tre grup als amics i familiars de totes les persones que malauradament han perdut 
la vida durant aquesta terrible crisi sanitària i llançant també un missatge de suport 
i d’agraïment enorme a totes les persones que, d’una manera o d’una altra, esteu 
contribuint a fer front a aquesta situació: el personal sanitari, els treballadors i tre-
balladores dels serveis essencials que s’exposen per a tots nosaltres, i de forma molt 
especial en aquesta comissió vull agrair la feina i l’esforç que estan fent els agents 
del Cos dels Mossos d’Esquadra, les policies locals, els diferents cossos de bombers, 
així com tot el voluntariat de Protecció Civil i de les múltiples organitzacions so-
cials, que aquests dies sabem que s’hi estan deixant la pell. I també a tota l’estructu-
ra del Departament d’Interior, començant pel conseller i continuant per tota la resta 
de servidors públics, que sabem que esteu vint-i-quatre hores al dia abocats en la 
gestió d’aquesta gran emergència.

Conseller, des del nostre grup parlamentari els volem estendre la mà per con-
tribuir en tot allò que puguem a la millor sortida possible d’aquesta crisi. Som ple-
nament conscients que aquesta ha estat una situació sobrevinguda i enormement 
complexa per la qual cap Govern podia estar plenament preparat. De la mateixa ma-
nera que també som conscients que tots els governs, tots, estan fent tot el que està a 
les seves mans per salvar vides. 

Estem davant d’una pandèmia global que està provocant impactes diferenciats 
arreu del món. Certament, la forma com la pandèmia impacta als diferents territoris, 
a cada país, s’explica en primer lloc per les diferents realitats socials, econòmiques 
i, sobretot, per les diferències en els sistemes de salut de cada país. I aquí, la darrera 
dècada de retallades ens situa en una mala situació de partida. 

Però, en segon lloc, els efectes diferencials de la pandèmia arreu del món s’ex-
pliquen també per la forma com s’està responent a l’emergència des de cada territori 
i des de cada administració. I aquí és on la conselleria d’Interior hi juga un paper 
rellevant, al nostre entendre.

Miri, crec que aquesta crisi ens ha de servir per repensar què entenem per se-
guretat i quin és el model de seguretat que volem. Al llarg d’aquesta legislatura, en 
aquesta comissió, hem vist sessió rere sessió com la majoria dels debats giraven al 
voltant de la seguretat entesa com una qüestió merament individual i molt lligada 
als béns i a la propietat; hem parlat molt de l’augment dels furts, dels petits delictes, 
dels manters, de l’ocupació d’habitatges o la de major o menor presència de policies 
als carrers.

Entre tots i totes, però, crec que no hem estat capaços de veure i de situar en el 
debat polític sobre la seguretat les noves amenaces globals, com la pandèmia que 
estem patint o com l’emergència climàtica. Amenaces que són reals, que afecten el 
conjunt de la humanitat i que, forçosament, ressituen el concepte de seguretat en una 
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dimensió clarament col·lectiva i no merament individual; una dimensió que no té a 
veure amb la quantitat d’agents de policia que posem a vigilar als nostres carrers, 
sinó que té a veure amb la capacitat de prevenció, de mitigació d’aquests nous riscos 
i amb la resposta col·lectiva i necessàriament solidària que hi donem com a societat.

Redefinir la seguretat requereix repensar el model d’Interior, abocant molts més 
recursos a Protecció Civil i a la gestió d’emergències, implicant en això el conjunt de 
cossos que depenen del seu departament. Tinguem-ho en compte això, en la nova llei 
de sistema de policia catalana de Catalunya i també en la nova llei d’emergències, 
però tinguem-ho en compte també en els propers pressupostos de la Generalitat.

Redefinir la seguretat vol dir també entendre que davant d’aquestes noves ame-
naces globals calen estratègies multidimensionals i que, per tant, el Departament 
d’Interior ha de treballar de forma transversal i plenament coordinada amb altres 
departaments, com pot ser el Departament de Salut, el Departament de Treball i 
Afers Socials, el Departament de Territori i Sostenibilitat o el d’Empresa i Conei-
xement.

No dic que no hi hagi un esforç en aquest sentit, conseller; em consta que hi és, 
però també és cert que en la gestió d’aquesta crisi hem vist uns quants episodis de 
descoordinació entre diferents departaments de la Generalitat.

I en darrer lloc, en el marc d’aquest replantejament de la seguretat, crec que és 
important comprendre també la naturalesa multiescalar d’aquest tipus d’emergèn-
cies. Estem davant d’una pandèmia de caràcter global, que té conseqüències clara-
ment locals, en territoris concrets. Ens cal, per tant, una resposta de proximitat a les 
residències, als hospitals, a les escoles, als territoris amb una major afectació tant de 
la crisi sanitària com de les seves conseqüències socials i econòmiques. I el paper 
de la Generalitat aquí, en aquesta resposta de proximitat, és clau, com ho és també 
el paper dels ajuntaments, que són els qui també en aquesta crisi responen des de la 
primera línia.

Però, en front a aquestes noves inseguretats de naturalesa global, ens calen tam-
bé, al mateix temps, solucions de caràcter global que superin clarament els límits 
políticoadministratius no ja de la Generalitat de Catalunya, sinó de tots els estats 
nació, una resposta europea i, en última instància, una resposta global.

L’única manera justa, equitativa i solidària de poder articular una acció multi-
nivell d’aquestes característiques, anant de l’escala local a l’escala global, és a tra-
vés de la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions. No n’hi 
ha una altra: ni la recentralització ni la confrontació entre territoris ens aportaran 
les solucions que aquestes noves inseguretats requereixen. I lamento haver-li de dir, 
conseller, que la seva gestió comunicativa –i no soc el primer que li dic en aquesta 
compareixença–, doncs, no ha anat precisament en aquesta direcció.

Per això li demanem, com ho han fet els diputats que m’han precedit, que recti-
fiqui; li demanem a vostè i al conjunt del Govern que canviïn d’estratègia, de debò. 
És que no entenem en què beneficia a la ciutadania, en general, i al conjunt de la 
gestió de l’emergència en particular, el fet que vostè surti cada dia en roda de premsa 
a reproduir fins a la sacietat aquest discurs de la confrontació entre Espanya i Cata-
lunya. De debò que no ho entenem, i ho fa des del primer dia, quan en lloc de parlar 
en privat amb els seus interlocutors a l’Estat per discutir el diagnòstic i consensuar 
accions coordinades per després comunicar-les, va preferir sortir en roda de prem-
sa exigint el tancament de Catalunya, quan la resolució que vostès mateixos havien 
aprovat el dia anterior mantenia en funcionament un munt d’activitats al conjunt del 
país, entre elles les no essencials que depenien directament del Govern de la Ge-
neralitat, com les obres públiques, que es van mantenir actives fins el 25 de març, 
o l’empresa Comforsa, propietat de la Generalitat, que avui ha tornat a l’activitat. 

En definitiva, conseller, són massa contradiccions entre el que vostè reclama al 
Govern de l’Estat en roda de premsa i el que després vostès fan o el que haurien de 
fer i no fan com a Govern de la Generalitat. 
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Però no em vull allargar més en aquesta qüestió, de debò, perquè prefereixo par-
lar-li de qüestions concretes de la gestió d’aquesta crisi, perquè crec que això és el 
que realment interessa a la ciutadania.

En primer lloc, i lamento de nou haver d’introduir aquesta qüestió en una com-
pareixença sobre una crisi sanitària: la qüestió dels desnonaments. Aquest matí 
hem conegut que una d’aquestes empreses privades de desallotjaments, l’empresa 
Citylog concretament, ha canviat el pany d’un edifici al carrer Sagunt, 39, a Sants, 
un edifici ocupat des del 8 de març, on hi viuen famílies des d’aquesta data. Ha 
canviat el pany amb la presència de dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, aquest 
matí. Ara mateix són les cinc i tretze de la tarda, i la situació no ens consta que esti-
gui resolta. Si us plau, actuïn. Estem en una emergència sanitària, els desnonaments 
estan prohibits, i molt més els que executen empreses d’aquestes característiques, 
canviant els panys i posant els seus «matons» a la porta, com acaba de passar avui 
mateix. Si us plau, actuïn, conseller. 

Una segona qüestió que ens preocupa i que li volem posar sobre la taula és com 
s’està relacionant la Generalitat amb el món local durant aquesta crisi. Creiem que 
hi ha hagut poca coordinació, poca comunicació, sovint s’han desatès les seves pe-
ticions i en moltes ocasions els ajuntaments s’han hagut d’anticipar, assumint una 
càrrega de responsabilitat que va molt més enllà de les seves funcions.

I avui mateix també, per posar un exemple, s’han repartit mascaretes en diferents 
municipis sense que molts ajuntaments en tinguessin constància o sense que s’hagin 
posat en contacte amb ells. 

Una tercera qüestió que li volem posar sobre la taula és sobre les condicions de tre-
ball dels agents –s’ha dit abans també. Des de l’inici de l’emergència, han estat altament 
desprotegits, especialment pel que fa mascaretes i testos, i creiem que aquí hi ha hagut 
un problema de manca de previsió, ja que sabem que alguns sindicats els havien ad-
vertit el mes de gener, quan la crisi estava a Xina, que calia adquirir aquest material.

Som conscients de la complexitat de tot plegat i celebrem que es comencin a re-
soldre algunes d’aquestes situacions. Per exemple, en la qüestió dels tests, li agrairí-
em que ens aclarís com preveuen que evolucioni la qüestió dels tests i si preveu una 
disminució significativa del personal en aïllament com a conseqüència de la realit-
zació d’aquests tests. 

En quart lloc –i vaig acabant–, ens preocupa el compliment als llocs de treball 
de les mesures d’autoprotecció i de distanciament social. Aquests dies hem vist tre-
balladors i treballadores desprotegits en supermercats, establiments de menjar pre-
parat sense complir les mesures d’autoprotecció, riders sobreexposats i ara, amb el 
retorn al treball d’empreses no essencials, aquesta font de contagi es pot multipli-
car. Aquí li demanem i li proposem, conseller, doncs, que els Mossos es recolzin en 
Inspecció de Treball per garantir el compliment d’aquestes mesures a les empreses. 
Nosaltres creiem que seria una bona mesura.

I per acabar –i més en un dia com avui, conseller, 14 d’abril–, deixi’m de nou 
posar en valor la importància dels serveis públics d’aquest país. Amb aquesta crisi 
hem vist el que ja fa massa temps que dèiem: que quan les coses es posen difícils és 
el sistema públic qui respon. Tinguem-ho clar i no ho oblidem mai més. 

I visca la República.
Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP- 
Crida Constituent. Té la paraula, per un temps màxim de cinc minuts en aquest cas, 
la senyora de Maria Sirvent. 

Maria Sirvent Escrig

Sí, gràcies, president. Bé, durant aquests dies, sota el pretext de la situació 
d’emergència sanitària, hem hagut de lamentar en molts casos vulneració de drets 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  19 

civils, socials i polítics, i també actuacions en moltes ocasions discrecionals, perquè 
estem en una situació en què impera, en moltes ocasions, la doctrina del xoc.

Ho ha comentat el portaveu de Catalunya en Comú, però aquest mateix matí hem 
tingut coneixement, mitjançant el grup d’habitatge de Sants, que l’empresa Citylog 
ha canviat el pany de la porta d’un edifici, de Ca la Cristina, al barri de Sants, on 
viuen famílies en situació de vulnerabilitat, amb la presència de dues patrulles dels 
Mossos d’Esquadra.

Nosaltres, conseller, no ens podem deixar de preguntar a què respon, enmig d’una 
institució d’emergència sanitària com la que estem vivint, una actuació de connivèn-
cia amb una empresa que executa, presumptament, sense la preceptiva ordre judicial.

Bé, des de l’inici de confinament, per les dades que hem obtingut del CEO, per-
què no tenim les oficials del Departament d’Interior, sabem que s’han imposat el 
doble de sancions per llei mordassa que en tot l’any 2009; s’han imposat el doble de 
sancions en un sol mes que en tot l’any 2019. Amb rigorosa exhaustivitat se’ns ex-
plica allò que podem fer i allò que no podem fer, però en canvi la qualificació dels 
incompliments i l’import de les sancions és absolutament discrecional, com ja s’ha 
denunciat per part de diverses sindicatures locals. I això ha donat lloc a possibilitats 
d’error o d’abús per part de determinats agents encarregats de la denúncia.

Una desobediència a l’autoritat actualment es castiga amb una sanció d’entre 
601 a 30.000 euros, ja ho ha dit abans vostè, ha posat com a exemple l’import de 
les sancions. I aquestes accions que durant l’emergència posen en risc persones o 
béns, amb una sanció entre 501 euros i 60.000 euros. A més, en ser sancions admi-
nistratives, la càrrega de la prova s’inverteix i ha de ser l’acusat el que demostri la 
seva innocència en prevaler sempre el testimoniatge d’un agent de l’autoritat. I, per 
tant, nosaltres ens preguntem quin és el límit, o en una desobediència a l’autoritat 
qui decideix què és desobediència i què no és desobediència, el mateix agent que 
és desobeït?

També ens preguntem què és exactament el que posa en risc els béns i les perso-
nes en una situació com l’actual. Em poden denunciar per passejar el gos cent metres 
més enllà del que s’estipula reglamentàriament, però en canvi pot quedar absolu-
tament impune l’actitud d’un empresari com Florentino, o com molts d’altres, que 
tenen treballadores sense els equips de protecció pertinent treballant i que aques-
tes treballadores es veuen obligades a arriscar les seves vides, quan això podria ser 
constitutiu d’un delicte penal?

Bé, per nosaltres és important que sapiguem quantes treballadores de serveis no 
essencials han estat treballant en període de confinament total. Quina és aquesta ac-
ció que posa en risc les persones i els béns?

Pensem que tot és molt subjectiu i ens han informat de les persones identificades 
–avui mateix ho ha fet vostè–, de les persones detingudes i de les persones denun-
ciades. L’hem vist també protagonitzant picabaralles amb el Govern de l’Estat espa-
nyol respecte la distribució de les mascaretes, però en canvi no ens han donat dades 
sobre quantes treballadores treballen sense els equips de protecció adequats. Tenen 
dades sobre aquests extrems? Hi ha hagut alguna actuació en aquest sentit per pro-
tegir els drets de les treballadores? Han recollit dades sobre el terreny de quins són 
els col·lectius que estan patint amb major vulnerabilitat aquesta situació d’emergèn-
cia sanitària, per planificar el repartiment del material necessari, ja existent, i per 
garantir una vida digna per a totes?

I, per altra banda, també ens preguntem quin ha estat el criteri per planificar les 
actuacions policials. Han emès algun tipus d’instrucció? En quin sentit? Faran pú-
bliques aquestes instruccions?

Avui, precisament, el ministre Marlaska ha dit que faran servir la geolocalitza-
ció amb finalitats policials. Ho farà també el Departament d’Interior? Què pensa el 
conseller sobre aquest tema? Veu justificat que es faci servir la geolocalització amb 
finalitats policials?
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Durant aquests dies, en el marc de la campanya «Pareu de parar-me», SOS Ra-
cisme denuncia que s’han disparat les vulneracions de drets que ja són habituals, 
com per exemple els abusos policials cap a les poblacions migrants i racialitzades, 
no blanques, que habitualment s’inicien amb una identificació il·legal i que les iden-
tificacions per perfil racial es donen de forma habitual...

El president

Senyora Sirvent, hauria d’anar acabant.

Maria Sirvent Escrig

...sí, vaig acabant, vaig acabant.
També hem pogut veure com es persegueixen persones que participen de xarxes 

de suport i solidaritat i que s’han creat aquests dies precisament a barris, viles, po-
bles i ciutats per ajudar a les veïnes. 

I ja acabo, president. Amb tot això, no volem dir que el paper dels agents poli-
cials no sigui necessari, sinó simplement que un elevat nombre de sancions no és 
indicatiu que s’estiguin fent les coses bé. I entenem que durant molt de temps hi han 
hagut vulneracions de drets, els moviments socials hem viscut de prop anys de per-
secució i monitorització amb plena impunitat, amb finalitats repressives, però espe-
rem que amb aquest pretext de la situació d’emergència sanitària els nostres drets 
civils, socials i polítics quedin més blindats que mai.

Gràcies, president.

El president

Bé, gràcies, senyora Sirvent. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Té la paraula la senyora Esperanza García, per un temps de 
cinc minuts. 

Gràcies.
(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 

de l’oradora.)

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, sense repetir-me gaire, però jo crec que és important co-
mençar amb un missatge amb aquest agraïment als sanitaris, a Protecció Civil, als 
mossos, als bombers, i enviar tot l’escalf a totes les persones que d’una manera di-
recta i en primera persona han patit la pèrdua d’un familiar en unes circumstàncies 
tan dures com aquesta.

Ara bé, una crisi sanitària com aquesta no l’havíem viscuda, però, evidentment, 
amb la gestió de les crisis sanitàries que hem tingut amb anterioritat hi ha algunes 
lliçons bàsiques que calen aprendre, i el conseller n’hauria d’aprendre d’això, i és 
que les crisis sanitàries requereixen de governs que siguin eficients i que fins i tot  
es preguntin cada dia, cada dia, si hi ha alguna cosa que no han fet o que podrien fer 
amb els mitjans que tenen disponibles.

I és evident que de vegades també has de demanar amb una oposició, amb un ca-
ràcter propositiu, que detecti errors de gestió i que aporti idees o fins i tot mesures 
complementàries que puguin ajudar a superar aquesta crisi.

Nosaltres hem estat aquí, com a oposició, intentant proposar mesures comple-
mentàries que poguessin ajudar, i hi hem estat malgrat els estirabots continus que 
ha fet el conseller i aquest Govern, primer, en negar-se a acceptar l’ajuda de l’exèrcit 
als catalans, en els hospitals de campanya, en les tasques de desinfecció. Ho hem 
fet malgrat que hi ha una escassa confiança en la gestió (tall de comunicació) dels 
agents i dels mossos d’esquadra, i fins i tot en la nul·la voluntat d’implicació inicial 
dels bombers en les tasques de desinfecció que, afortunadament, s’ha rectificat. Ho 
hem fet fins i tot malgrat una ceguesa enorme del conseller en no acceptar que hi 
havia un percentatge massa alt d’agents de Mossos d’Esquadra que havien estat con-
tagiats o que eren sospitosos de contagi i que estaven en els seus domicilis; pràcti-
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cament quasi arriba als 1714 els mossos que estaven als seus domicilis. I malgrat 
això hem estat aquí.

I el Govern no ha estat a l’alçada i el conseller tampoc, perquè ha estat capficat 
en les rodes de premsa, a fer jocs lingüístics amb el canvi aquest de «el Gobierno 
de España» i el Govern de la Generalitat, etcètera. I, a més a més, amb absurds lin-
güístics i amb deliris de la Guerra de Successió.

Jo li pregunto al conseller: vostè no s’ha fet mai la pregunta durant aquest mes de 
què és el que no he fet encara, del que podria fer? I amb els mitjans que tinc disponi-
bles, ho puc fer, ho tinc a l’abast? Ho haig de fer? Perquè, és clar, això a nosaltres ens 
preocupa, i ens preocupa perquè malgrat que diem coses que s’han fet relativament 
bé, doncs, una de les coses que ens acaba d’explicar vostè ara era que la baixada, 
diguem-ne, d’actes de sanció i desatenció per trencament de confinament, en lloc de 
donar-nos força ens preocupa, perquè bàsicament queda encara bastant de temps de 
confiament i ens preocupa veure imatges com les d’aquest cap de setmana, amb una 
fira i un mercat a la Garriga sense cap intervenció d’agents de Mossos d’Esquadra 
ni de Policia Local, malgrat aquesta coordinació que es diu que hi ha una via ope-
rativa local des de fa pràcticament un mes i mig. Perquè també ens preocupa que hi 
hagués un mercat i una fira al barri de Sarrià i que no passés absolutament res, amb 
concentracions de gent, que això és un risc evident amb el Covid-19. Per què no es 
va actuar? Per què no es va actuar en aquests actes? Perquè, evidentment, hi havia 
un tractament de la norma de confinament i hi havia un risc efectiu sanitari a aques-
tes dues localitats que acabo d’esmentar. 

Quantes intervencions s’han fet en coordinació amb l’UME o amb la Policia Na-
cional? Rectifiquin en aquest tema. Quines mesures s’han pres per protegir els Mos-
sos d’Esquadra després que hi hagués una mesura cautelaríssima del TSCJ dient que 
vostès els tenien totalment desprotegits?

Ja que parla vostè amb sanitat cada dia –i això ens ho ha dit a la roda de premsa 
i també ara–, seran els mossos d’esquadra els que repartiran les mascaretes, quan 
arribin les mascaretes que va comprar la Generalitat de Catalunya? Seran els agents 
qui les hagin de repartir entre la població?

Miri, jo li faig una crítica perquè encara estem a temps de rectificar. La ciuta-
dania, amb una crisi sanitària el que necessita són..., home, si no certeses, sí una 
certa prudència, una certa seguretat. Saber que des del Govern treballen i col·la-
boren, al marge d’agendes partidistes i confrontacions estèrils que hem vist durant 
aquest mes.

I jo crec que si el que volen vostès són solucions, agafin tota l’ajuda que tinguin 
al seu abast i se’ls ofereix, a més a més. I si no volen generar alarma, que és el que 
deien al començament en haver-se equivocat amb la detecció d’aquesta crisi sani-
tària, donin confiança, perquè no l’estan donant. O sigui, els demano que s’ho re-
pensin i que rectifiquin, perquè no estan donant ni seguretat, ni certesa, ni s’estan 
deixant guiar per la prudència. 

(Pausa.)
President, no sé si se’m sent bé...

El president

Sí, sí, moltes gràcies, senyora García.

Esperanza García González

D’acord, gràcies.

El president

Doncs, continuem amb la intervenció del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula, per un temps de deu minuts, en aquest cas, la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  22

El conseller d’Interior

No la sento jo, president, eh? 

Maria Sirvent Escrig

És que té el micro apagat...

Montserrat Fornells i Solé

Perdoneu, que no l’havia obert. 

El conseller d’Interior

Ah, d’acord. Gràcies.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, diputats i diputades; moltes gràcies, 
conseller, per la seva compareixença d’avui per informar sobre les mesures adop-
tades per fer front a la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.

Primer de tot, i abans d’entrar en la mateixa compareixença, des del nostre grup, 
com han fet els companys i companyes, voldríem fer arribar el nostre més sincer 
condol a totes les famílies, amics i amigues d’aquelles persones que, lamentable-
ment, han perdut la vida amb el Covid-19. Tot el nostre escalf i suport.

També voldríem fer arribar tota la nostra força i ànims a aquelles persones que 
han donat positiu pel coronavirus i estan lluitant per superar-lo. Desitjar-los a tots i 
a totes una ràpida recuperació. 

També voldríem fer arribar el nostre suport i agraïment a tot el personal que està 
gestionant i està al capdavant de la crisi. Per la seva humanitat i la seva professiona-
litat, a tot el personal sanitari, a tot el personal de les residències, a tot el personal  
de seguretat i emergències, a tot servidor públic d’arreu del país, i també a totes 
aquelles persones que fan aquestes feines essencials, i que tots ells s’hi han deixat la 
pell, amb molt d’esforç i amb moltes hores, per abordar aquesta crisi sanitària i per 
facilitar les coses a la resta de ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies, per la vostra feina i infinitament agraïts.
Estem davant d’una de les crisis més importants de la història recent que està 

portant la nostra societat al límit i ens ha mostrat, com mai, la nostra vulnerabilitat. 
Estem vivint situacions que segurament no hauríem imaginat mai que veuríem i, se-
gurament, hi haurà un abans i un després quan passi aquesta situació, també pel que 
fa referència a temes de seguretat i emergència.

Caldrà replantejar el nostre sistema i caldrà reflexionar sobre el futur que ens es-
pera i el futur que volem.

Estem davant d’una crisi sanitària i humanitària que ens portarà a una crisi so-
cial i econòmica. S’està treballant en la gestió de l’emergència actual, que és el que 
el Govern ha fet des del seu primer moment, malgrat totes les adversitats, i que des 
d’aquí li volem agrair la feina que està fent. 

Tenim clar que la nostra primera prioritat són les persones, salvar vides, evitar 
més contagis i donar totes aquelles eines perquè el sistema sanitari pugui absorbir i 
atendre a tothom. Per això s’ha multiplicat la capacitat hospitalària, especialment en 
llits d’UCI o bé també s’han reclutat estudiants d’últim curs o professionals que feia 
poc temps s’havien jubilat. És a dir, s’ha posat la vida al centre.

Per això, des del Govern s’ha exigit des del primer moment el confinament total, 
perquè era i és la mesura més efectiva per frenar els contagis i evitar el col·lapse sa-
nitari, perquè és la millor mesura per salvar vides. 

Per aquest motiu no entenem, no vam entendre com des del Govern de l’Estat 
es va tardar tant en aplicar aquesta mesura, i també que l’hagi aixecat tan aviat. Per 
nosaltres és un error, perquè encara no hem superat la pandèmia i cal que continuem 
amb aquestes mesures de prevenció i seguretat que més recomanen els experts. 

També cal ser conscients que ens hem de preparar i caldrà treballar per l’ende-
mà, la reconstrucció del país que ens quedarà després d’aquesta situació que estem 
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patint. Sabem i som coneixedors que el Govern hi està a sobre, però cal aprendre de 
la crisi del 2008 per no caure en els mateixos errors i que ho paguin els mateixos 
sempre. Calen ajudes socials i econòmiques per aquells que hauran perdut la feina, 
per aquells que hauran hagut d’abaixar la persiana durant setmanes, i també per 
aquells que tindran dificultats per pagar el lloguer. Treballar per un nou model eco-
nòmic i social, perquè els més vulnerables no paguin les conseqüències de la crisi. 
No es poden generar més desigualtats. 

Aquestes setmanes també hem comprovat que l’Estat que ens hauria de protegir 
no està a l’alçada. El Govern espanyol ha actuat tard i malament, com he dit abans, 
lentitud en decretar el confinament total i massa aviat en aixecar-lo; també apostant 
per la centralització de competències en lloc de la corresponsabilitat i la coordina-
ció; també duent a terme una campanya de propaganda i no informació útil per a la 
col·laboració o el requisament de material i les compres fake; l’anunci, per exemple, 
de restriccions dràstiques sense l’acompanyament de mesures corresponents per a 
autònoms o pimes, per exemple, o també l’exemple de la militarització de l’espai 
públic immediat.

La millor resposta és la màxima coordinació per abordar la crisi, els recursos 
i eines necessaris per ajudar els més perjudicats i actuar d’acord amb les recoma-
nacions dels experts. En moments de crisi com l’actual es posa de manifest l’im-
prescindible, que és disposar d’un estat propi que treballi a favor dels catalans i 
catalanes. S’ha demostrat que des de la proximitat es fa millor la gestió.

Un cop feta aquesta reflexió més global i en general, entraré una mica més en 
profunditat en aquells temes que fan referència al Departament d’Interior i que el 
conseller ens ha exposat en la seva compareixença.

Li agraïm totes les dades i tota la informació que ens han facilitat i que ens ha do-
nat. També voldríem agrair tota la feina i gestió feta en aquest cas, en primer lloc, a 
la part de Protecció Civil, en el tema de la declaració del Procicat, i tota la feina que 
estan fent, dia rere dia. També agrair el document FAQS, aquest document que s’ela-
bora i s’actualitza cada dia, són les activitats i les restriccions que comporta el Co-
vid-19 al nostre país. Creiem que és una eina important pels ciutadans i ciutadanes. 

També, com no?, com han fet la resta de companys i companyes, agrair la tasca 
que duen a terme tots els efectius de mossos i mosses; també les policies locals, els 
bombers i bomberes, i també tots els voluntaris de protecció civil, que dediquen el 
seu esforç i estan en primera línia a la gestió d’aquesta crisi, garantint el compliment 
de les restriccions i prohibicions proposades.

Una pregunta que li voldríem fer, conseller, és si s’estan fent les proves del PCR 
al col·lectiu de Mossos i als altres. Com s’estan fent? I si els mossos confinats amb 
aquests símptomes, o que han estat en contacte amb persones amb Covid-19 i que 
estan en situació d’aïllament, abans no es reincorporin, si se’ls realitzarà aquesta 
prova de la PCR?

No entenem com hi ha pogut haver tanta gent irresponsable i egoista que en els 
moments que vivim ells hagin trencat el confinament per desplaçar-se en segones 
residències, posant en risc el sistema de salut i també posant en risc els habitants 
de les poblacions més petites que, com bé sabeu, estan més envellides que la resta.

En les preguntes orals que farà el nostre grup, també ja li formularem una pre-
gunta al respecte, però a nosaltres ens preocupa que el departament no hagi pogut 
evitar aquests desplaçaments que hi ha hagut i ens preguntem si s’hagués pogut fer 
quelcom més al respecte.

També li voldríem preguntar des del nostre grup si des del departament s’han 
marcat algunes directrius envers les policies locals per coordinar-se amb els Mossos 
d’Esquadra per tal de poder seguir les mateixes accions i eines per afrontar la situa-
ció, o bé no hi ha hagut aquestes directrius i han estat els mateixos ajuntaments els 
que han marcat quines actuacions havien de fer les policies locals?
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També voldríem fer-li arribar una reflexió que ens preocupa com a grup, i és 
sobre les limitacions de les llibertats que estem patint i que hagin vingut per que-
dar-se i no siguin un element d’excepcionalitat. Caldria ser conscients que haurem 
de treballar perquè la situació del postconfinament que, segur, com ja he dit abans, 
canviarà moltes coses, no seran moltes igual que les que hem viscut fins ara, però 
considerem que no sigui utilitzada per retallar llibertats i drets. És a dir, que aques-
tes mesures d’excepcionalitat que hem tingut fins ara no continuïn un cop hàgim 
passat al postconfinament. Em refereixo a llibertats de moviment o drets a la priva-
citat, com l’ús de la tecnologia per abordar la crisi, com per exemple el tema de la 
geolocalització; que les mesures excepcionals de la tecnologia garanteixin el dret a 
la intimitat de les persones i no es quedin, un cop superada la malaltia, que siguin 
temporals. 

També ens preocupa molt la violència masclista –i després ja li preguntaran, per 
part del nostre grup, una pregunta oral al respecte– que, lamentablement, estan pa-
tint moltes dones en confinament i que hagin augmentat aquestes situacions.

Un altre tema –que també li ho preguntarem oralment i que ens preocupa– és la 
gestió que han fet els bombers en la crisi, el fet que es tardés tant que aquests po-
guessin estar al front i al costat de la ciutadania com, per exemple, amb el que ens 
ha explicat de donar suport als sanitaris i també de la neteja de residències, i com és 
que no s’havia fet abans. 

Una de les dades positives del confinament ha estat la reducció del nombre  
d’accidents de trànsit i de víctimes mortals durant el mes de març i des que dura el 
confinament, i també la reducció de la mobilitat.

També és molt clau i molt important la coordinació amb ajuntaments i el món 
local, perquè aquesta és l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, és 
molt important que el departament i el Govern estigui plenament coordinat amb el 
món local per poder gestionar aquesta situació de crisi.

És evident, com molt bé ens apuntava el conseller, la disminució dels fets delic-
tius i robatoris que hi ha hagut al nostre país, però també ens preocupa l’augment 
aquest de ciberdelinqüència, del phishing que hi ha hagut, i malgrat aquest augment 
ens preocupa que es quedi i que hagi afectat moltes persones.

Per anar acabant, com he dit, en paral·lel a la gestió del dia a dia de la crisi, ens 
hem de seguir preparant contínuament per a les següents fases que vindran, perquè 
puguem començar a flexibilitzar el confinament. Hi ha moltes qüestions que cal-
drà aconseguir, que caldrà que hi treballem per encarar bé el futur, com per exem- 
ple aconseguir una renda de confinament amb el fons del Banc Central Europeu per 
combatre desigualtats o disposar de tests massius per quan s’hagi de detectar posi-
tius i negatius i poder fer confinaments selectius quan s’hagi acabat aquest confina-
ment general indiscriminat. 

Quan siguem capaços de superar aquesta crisi i derrotar el virus, arribarà el mo-
ment de reconstruir el país, hem de fer un país nou. Amb aquesta crisi no podem 
pagar els de sempre, no es pot generar més desigualtat. N’hem de sortir més forts 
com a societat. Haurem de fer una estratègia de país a nivell nacional, social i eco-
nòmic que ens permeti tornar-nos a aixecar.

Cal que ens cuidem i superem aquesta situació actual, però també cal que ens 
preparem pel que vindrà. Segur que ens en sortirem i que seguirem endavant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. És ara el torn del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Té la paraula el senyor Ferran Roquer. 

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Primer de tot, el fet que parli l’últim no vol dir que el 
meu grup no vulgui desitjar a totes les persones infectades que tinguin la recupera-
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ció el més ràpid que sigui possible i mostrar el condol a totes les persones que han 
perdut algun familiar o amic víctima d’aquesta malaltia que, a més de ser injusta 
com a malaltia, impedeix acomiadar les persones estimades com faria falta que es 
fes i que tradicionalment es fa.

Tampoc seria just si no fes un agraïment, i en particular en aquesta comissió més, 
a totes aquelles persones que vetllen perquè uns puguem estar confinats, perquè  
els altres puguin anar a treballar, en definitiva, perquè la societat funcioni. I penso 
en aquesta comissió, especialment, en els Mossos d’Esquadra, la Policia de la Ge-
neralitat; els bombers; el personal de Protecció Civil; en tot el personal d’Interior, 
però també en els sanitaris, els treballadors de botigues, de supermercats, els trans-
portistes, les persones que netegen les botigues i els supermercats; els establiments 
que han obert; els pagesos; els pescadors; els treballadors de les fàbriques, etcète-
ra. Tots aquells que no poden teletreballar, que no s’estan a casa i que s’ocupen que 
nosaltres puguem viure.

I també un agraïment satisfet a la societat catalana i al seu comportament res-
ponsable, cívic, generós i solidari, que ha fet cas de les recomanacions del Govern i 
s’ha autoconfinat. D’aquesta manera ha permès que el virus s’expandís molt més len-
tament i ha permès que els infectats disminuïssin o no creixessin tant com haurien 
crescut si no s’haguessin pres aquestes mesures. És el moment, però, de no abaixar 
la guàrdia per assolir el contagi zero.

Aquesta malaltia, quan ha arribat a Catalunya, ja havia afectat a diferents zo-
nes del món i diferents zones del món tenien diferents formes de combatre-la. Al 
nostre entendre, la manera com ho ha..., les decisions que ha pres el Govern de la 
Generalitat, la determinació i la responsabilitat, posant les persones per davant d’al-
tres interessos..., perquè es podia triar a diferents..., i posar-hi les persones fa que 
es prenguin mesures dràstiques i doloroses, però sempre, sempre, sempre pensant 
única i exclusivament en les persones. I això tenint una estratègia, una estratègia de 
la gestió de l’emergència, una estratègia de prevenció, una estratègia de retorn a la 
normalitat amb mesures econòmiques i socials, seguint sempre exclusivament els 
criteris de la comunitat científica o sanitària.

I vull posar en valor, aquí s’ha dit el contrari, però jo vull posar en valor la co-
ordinació i la lleialtat amb aquestes institucions, especialment amb les administra-
cions locals, que en parlaré després, però també amb l’Estat, perquè la lleialtat és un 
circuit d’anada i un circuit de tornada, és recíproca, la lleialtat. I en aquesta crisi, en 
el moment que esclata la crisi hi ha unes administracions que tenen unes competèn-
cies, que tenen una expertesa i que tenen una manera de gestionar eficientment una 
sèrie de competències. I en el moment que esclata aquesta crisi, el Govern espanyol 
decideix fer canvis, decideix fer canvis en aquesta forma de gestionar que fins lla-
vors havia funcionat. 

El Gobierno de España –el Gobierno de España, que és així com es diu– va anar 
tard, quan ja s’havien pogut observar les evolucions en diferents països feien preveu-
re que l’expansió del virus seria ràpida. Es van aplicar decrets de confinament tard 
i es van perdre unes setmanes fantàstiques per a la prevenció. I ara tenim por que 
també prenguem decisions tard a l’hora de solucionar els problemes econòmics i els 
problemes socials que es derivaran després de la crisi sanitària.

Tots els experts indiquen que aquesta crisi sanitària comportarà problemes eco-
nòmics transcendentals. Avui han sortit dades de l’FMI que valoren en una caiguda 
del 3 per cent del PIB cada mes de confinament; la Cambra de Comerç preveu una 
caiguda del 10 per cent del PIB; la CEOE preveu una caiguda entre el 5 i el 10 per 
cent de la riquesa; l’Organització Internacional del Treball, a nivell mundial, deter-
mina que es perdran el 6,7 per cent de les hores de treball, que afectaran 195 milions 
de treballadors, i deia l’FMI, avui mateix, avui mateix ho deia, que la crisi que ens 
espera és la pitjor crisi que hi ha hagut des dels anys trenta, després del crac del 29.
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Em sembla que el Gobierno, igual que va fer amb la crisi sanitària, ara està ac-
tuant tard i malament, i no està preveient mesures per salvar la liquiditat a persones, 
autònoms o pimes; no ha fet cap moratòria en els ingressos de les retencions de l’IR-
PF, ni els pagaments a compte, ni l’impost de societat, ni els ingressos trimestrals de 
l’IVA ni de les cotitzacions socials. Tot això provocarà, al nostre entendre, si no es 
fa, que s’hagin d’estar anys i anys pagant subsidis, i així ho han entès vint-i-dos dels 
vint-i-set països de la Unió Europea. 

També clama al cel la centralització de competències que ha fet el Govern es-
panyol i que afecta, entre altres àrees, al Departament d’Interior. I jo li voldria pre-
guntar, conseller, en quina mesura aquesta recentralització ha dificultat la presa de 
decisions en el seu departament i la gestió de la crisi? Ha tingut una bona coordina-
ció amb el Ministerio del Interior? Jo tinc la impressió que al Gobierno li va sem-
blar que tenia l’oportunitat de treure competències a les comunitats autònomes i de 
deixar clar que les coses serioses no es podien deixar ens mans de segons qui, i va 
optar –com vostè deia ahir al diari El Punt, en una entrevista que li feien– per a la 
subordinació i no la coordinació.

Jo crec que a dia d’avui s’han adonat que això els ha vingut bastant gros i que 
probablement avui no haurien pres la mateixa decisió. Van posar tot l’aparell de 
l’Estat, capitanejat pel rei Felip VI, al capdavant per comandar una croada contra el 
virus, una guerra, una postguerra, una batalla amb la guàrdia reial, amb l’Exèrcit de 
Terra, l’Exèrcit del Mar, l’Exèrcit de l’Aire, la Legió, la cabra de la Legió, la Guàr-
dia Civil, la Policia Nacional. Es varen posar tots aquests organismes a perseguir un 
virus, un virus que mesura entre 50 i 200 nanòmetres. Difícilment, amb pistoles i 
amb tancs el podran eliminar.

I van deixar pas, van posar-se per davant de científics i sanitaris, van passar a 
un segon pla, deixin-m’ho dir, deixin-m’ho dir: en ocasions, feia mitja por la posada 
en escena i feia mitja por..., però no els feien mitja por al virus, feia mitja por a les 
persones que s’ho miraven. 

Centralitzar les compres amb un departament que no estava acostumat a com-
prar quan esclata la crisi, no ens sembla la millor manera de fer arribar el material i 
que arribi el material a les persones. De fet, aquesta centralització ha fet que tardés 
molt de temps en arribar el material a les comunitats autònomes.

I, és la guinda, l’última guinda de la galdosa gestió que ha fet el Gobierno de Es-
paña amb la Covid-19. Ho deia vostè, conseller, el 3 de març es posa en marxa el Pla 
d’Actuació del Procicat per a emergències associades amb malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc. Jo en vull destacar uns quants trets.

Vull destacar el Cecat, el qüestionari de preguntes i respostes que amb un esce-
nari canviant, contínuament canviant, ha anat emetent puntualment. Recordo que 
vam començar amb dues planes i em sembla que el d’ahir ja en tenia onze. Explicava 
que interpretava totes les normatives que afectaven a la gestió d’aquesta crisi, nor-
matives canviants; són unes normatives que han anat canviant, moltes el dia abans 
que hi haguessin canvis dràstics.

També vull valorar, conseller, la gestió dels comitès territorials d’emergències. 
Des del món local, li puc dir que ens han cuidat, hem estat contínuament en contacte 
amb l’administració local i ens ha servit per portar una gestió des dels municipis de 
forma coherent, tanmateix com el document de recomanacions als municipis, que 
en els municipis petits ha estat un document d’alt valor.

Conseller, ens preocupa la violència masclista, ens preocupa l’evolució del dispo-
sitiu de Setmana Santa, però ja n’hi parlaran els meus companys.

Vaig acabant. Li diuen, li han dit que vostè portava una mala política de comu-
nicació. Doncs bé, a l’entendre del meu grup, vostè ha fet una excel·lent feina en la 
gestió de la crisi i vull posar en valor precisament la comunicació; vull posar en va-
lor que vostè, la consellera Budó, que la consellera Vergés surtin cada dia a donar 
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explicacions de com està l’estat de la qüestió, perquè el que no necessita la societat 
són incerteses; el que necessita són explicacions.

Vull posar en valor la gestió del president Torra, que ha estat el líder de la gestió 
del Covid-19 a Catalunya. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.) I vaig acabant, vaig acabant, president.

Estem convençuts que la cooperació hauria estar molt millor que la subordinació. 
No ho ha entès tothom igual. És una llàstima.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Doncs, acabat aquest primer torn dels grups par-
lamentaris, és ara torn pel conseller d’Interior, el senyor Buch, per respondre als 
grups, per un temps màxim de trenta minuts.

Té la paraula l’honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Esperi, que poso la pantalla que se’ls vegi a tots i així tens la 
sensació que t’estàs adreçant a tothom.

Gràcies a tots i a totes per les intervencions, tant les que han estat més crítiques 
i les que han estat més d’acompanyament; de veritat, els agraeixo a tots les seves 
intervencions. Segur que ens ajuden a fer millor la nostra feina i l’objectiu no deixa 
de ser aquest: fer millor la nostra feina per la lluita pel Covid. Per tant, de veritat i 
d’una manera molt sincera, moltes gràcies. 

Hi ha hagut algú o alguns que han parlat de l’autocrítica. Mirin, l’autocrítica la 
fem cada dia, potser s’ho creuen o potser no s’ho creuen, però jo els ho garanteixo, 
la fem cada dia. Nosaltres portem trenta-cinc dies, aproximadament, treballant cada 
dia, no hem tingut cap dia de festa, fent jornades de dotze, setze i fins i tot algun 
dia de divuit hores aquí, al Departament d’Interior, d’una manera molt intensa, i pot 
comptar que moltes hores les dediquem a pensar què podem fer més i què no hem 
fet bé. Molta estona la dediquem a això, bàsicament, a mirar-nos, a remirar-nos per 
veure com podem ajudar més i millor.

Si se’n recorden, al final de la meva intervenció jo els he dit que aquí al darre-
re tinc una pissarra que posa «Persones al centre», i està emmarcat, està com..., si 
tingués un paper, doncs, imagini’s vostès que l’hem marcat amb un retolador flo-
rescent, eh? I, per tant, aquest és l’objectiu màxim: persones al centre. Per tant, què 
podem fer millor per a les persones?, és una de les preguntes que ens fem cada dia 
i allà on no hem arribat prou per ajudar les persones, quin és l’objectiu que ens po-
dem plantejar per l’endemà, o per just després de fer aquesta anàlisi, per millorar la 
situació de les persones.

Sabem que tothom està patint, tothom. És una situació nova, és una situació ad-
versa, estar tancats a casa, una cultura o una societat com la nostra que, gràcies a 
Déu, té unes relacions socials molt sovintejades i, per tant, el tu a tu amb els nostres 
veïns, amb els nostres familiars, és un fet que és molt evident dins del nostre dia a 
dia, i per tant estar tancats de cop i volta a casa, doncs, ens pot generar algun pro-
blema que altre: emocional, psicològic, etcètera, perquè hem de plantejar tot tipus 
de famílies que viuen a Catalunya, des de les persones que viuen soles grans, fins a 
les persones que viuen soles, que no són tan grans, però que tenen una relació social 
molt més sovintejada que de cop i volta està tancada a casa; les persones que tenen, 
com tots nosaltres, una pantalla que ens pot connectar amb el món i les persones 
que no tenen una pantalla que no es connecta enlloc i, per tant, que no poden sor-
tir de casa seva. Hem de pensar en les famílies que tenen fills i filles i les persones 
grans. Hem de pensar en aquella persona que pateix un problema de mobilitat i, 
pràcticament, no pot ni pujar al terrat a respirar una miqueta l’aire. Hem de pensar 
en les persones que tenen un botó, que és una teleassistència, per entendre’ns, i que 
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requereixen d’altres sempre per ajudar-los per fer qualsevol activitat normal i habi-
tual que puguin fer. 

Per tant, imagini’s, jo els he fet un petit dibuix. Podríem trobar mil i una singu-
laritats que tenen totes les famílies de Catalunya i totes les persones de Catalunya i, 
per tant, intentem pensar en tots i cadascun d’ells.

Per tant, l’autocrítica és permanent dins aquestes jornades eternes que estem 
fent, que duren molt, que evidentment comporten un cert cansament –no li dic pas 
que no–, però almenys pel que fa a l’equip del Departament d’Interior està amb la 
mateixa força que el primer dia, intentant superar aquesta situació.

Entro a fer una valoració, perquè m’han dit moltes coses, les he intentat anar 
apuntant totes. Ja saben que jo intento respondre a tothom, l’únic que potser no em 
dona tant de temps, no?, per respondre a tothom i, per tant, faré una miqueta de mar-
cada d’alguns punts que han dit vostès, cadascú de vostès, i si em dona més temps 
ja entraria més a respondre totes les preguntes que han fet.

Però he fet tres pàgines d’anotacions i em sembla bastant difícil que amb trenta 
minutets ho pugui fer.

A veure, començaria per ordre.
Respecte a les identificacions i sancions d’altres cossos, que per què no les dic. 

Senyor Castel, bàsicament, perquè tal com es va muntar el sistema amb el decret 
d’alarma, és que nosaltres hem d’informar el ministeri; no és el ministeri ni els al-
tres cossos que ens informen a nosaltres. Per tant, no puc donar una informació que 
no tinc; en tot cas, la informació agrupada la dona directament el ministeri, jo no 
la puc agrupar. 

Sàpiga que hi ha unes sales de coordinació que estan establertes dins del mateix 
butlletí, del BOE, quan publica aquest estat d’alarma, que són les sales de coordina-
ció policial, que es troben d’una forma setmanal en el cas de Catalunya, i per tant 
el Cos de Mossos d’Esquadra estan aquí treballant en coordinació amb els altres 
cossos policials.

Respecte si hi ha una ideologia o no hi ha una ideologia. Doncs, miri, aquí no 
n’hi ha cap, l’única ideologia és la lluita contra la Covid, i ara el diputat Roquer ex-
plicava quin és la mida que té, que ara mateix se’m fa molt difícil recordar que qui-
na era la mida que tenia aquest virus, però l’única ideologia és lluitar contra aquest 
virus, no n’hi ha cap d’altra. Nosaltres no som com altres governs que han plantejat 
això d’un element patriòtic. Nosaltres ho hem plantejat com un element sanitari, un 
element social, també com un element econòmic, perquè al cap i a la fi el primer que 
estem patint és la crisi sanitària, és evident, però després hi ha situacions de crisi 
que són més socials, o més emocionals, o més psicològiques que les estem compar-
tint també, i els exemples que els he posat al principi són el que nosaltres estem vet-
llant, intentem vetllar cada dia. 

Atenció, això no ho fem sols, no ho fa el Departament d’Interior, ho fa tot el Go-
vern de la Generalitat. I si em permeten obrir un parèntesi, he sentit alguna de les 
intervencions que han fet que semblava més com una intervenció que potser volien 
fer en una altra comissió o que la volien fer al Govern la Generalitat en general i no 
tant el Departament d’Interior. Aquestes intentaré limitar-les, perquè si algú vol fer 
alguna intervenció sobre el conjunt del Govern de la Generalitat, crec que en la ses-
sió que tindran amb el president segur que tindran més oportunitats de fer-ho, però 
aquí no puc entrar jo a debatre, qüestionar o defensar, o el que sigui, qualsevol acti-
vitat que hagi pogut tenir algun altre departament de la Generalitat.

Dono fe, dono fe que tots els departaments de la Generalitat, tots, els que estan 
més actius amb aquesta emergència i els que no els veiem tant, per entendre’ns, tam-
bé estan igual d’activats i que estan treballant permanentment –permanentment– per 
fer front a aquesta crisi. I, si vol, diré el Departament de Presidència, el Departament 
de Salut –és evident–, el Departament de Treball i Benestar Social, el Departament 
d’Interior potser som els que estem més implicats, però d’una forma més secundà-
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ria també ho està el de Transports, també ho està el d’Empresa, també ho està el 
de Justícia, tots..., el d’Agricultura, per la garantia alimentària; el d’Exteriors, per  
intentar ajudar tots els catalans i catalanes que estaven fora, intentar ajudar-los 
perquè puguin tornar. Per tant, tot el Govern està treballant amb màxima intensi- 
tat per intentar resoldre, en funció de les competències de cadascú, tots els proble-
mes que ens trobem. Per tant, no és un tema ideològic, sinó que és un tema de lluita 
contra un virus. 

El PSC..., és la primera compareixença que faig davant de vostès, però perquè és 
la que m’heu convidat a venir. Saben que el Govern vam demanar de comparèixer 
i a mi em va tocar el dia 14. Crec que van començar pel dia 8 o el dia 9 d’abril i a 
mi m’ha tocat el 14, passat Setmana Santa. Però no és un problema de comparèixer 
o no comparèixer, perquè fins i tot la compareixença que va fer el president amb 
els portaveus dels grups parlamentaris jo també hi vaig ser i també vaig fer una in-
tervenció. Per tant, ja saben vostès que venir al Parlament i donar les explicacions 
oportunes i intentar resoldre les seves qüestions o dubtes és un fet que jo me’l crec 
i intento fer-los sempre que puc. 

Els agraïments que feia..., jo intento fer, en les meves compareixences intento 
fer sempre, intentar permanentment destacar un grup. Vostè ha parlat de transpor-
tistes, cadena alimentària... Evidentment, l’agraïment és de tothom i mai tindrem 
l’oportunitat de donar tantes gràcies com les que hem de donar, perquè ens hauríem 
d’adreçar a tanta, tanta i tanta gent, a tants i tants catalans donant-los les gràcies, 
que segurament la llista seria infinita i algú ens deixaríem. Però com a col·lectiu 
sí que intento fer l’agraïment. Avui, per exemple, feia el Cos de Protecció Civil, que 
no l’havia fet o, per exemple, també a la Creu Roja, amb l’ajuda que ens ha fet en el 
repartiment de les mascaretes. 

Tenim una qüestió que veig que no ens posarem d’acord, senyor Castillo, que és 
que el BOE és el que és i diu el que diu, i diu que es «recentralitzen les competèn-
cies», i això ho van decretar el 14 de març, ho van decretar. Li posaré un exemple: 
miri, el confinament d’Igualada, el primer confinament de la Conca d’Òdena, sap 
com funciona? El Govern de la Generalitat decideix, demana l’autorització al jutge 
i el jutge ens autoritza o no ens autoritza, i en aquest cas ens va autoritzar, perquè 
qui ha de coartar o qui pot coartar la llibertat de la ciutadania, doncs, no pot ser un 
govern sinó que en aquest cas, segons la llei vigent, seria un jutge o una jutgessa, el 
sistema judicial. 

A partir del dia 14 de març, qualsevol activitat que volíem fer nosaltres havíem 
de demanar permís a Madrid. Per tant, se’ns van laminar les competències, no po-
díem decidir, havíem de demanar permís a Madrid. Això és recentralitzar. 

També passa el mateix amb el sistema de compres. Per comprar havíem de de-
manar permís a Madrid, no podíem comprar per si sols. Per sort, el Govern de 
l’Estat espanyol va decidir, al final, deixar-nos comprar, perquè sinó molts mossos 
i molts bombers no tindrien EPIs ara mateix, ni tindrien testos, i per sort ens vam 
espavilar, perquè sinó no tindríem ni EPIs ni testos. I això ho va decidir el Gobierno 
de España, i està escrit.

Jo els podria arribar a enganyar. Miri, jo els podria arribar a enganyar, però el 
BOE no els pot enganyar. El BOE està escrit i està publicat, i aquí diu el que diu, 
i textualment, en matèria del Departament d’Interior, diu: «Los integrantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía de las comuni-
dades autónomas y de las corporaciones locales quedaran bajo las órdenes directas 
del Ministerio del Interior.» Això ho diu el BOE, no ho dic jo. Això és recentralitzar, 
això és recentralitzar.

Repeteixo, jo els puc enganyar; Pedro Sánchez, el president del Govern de l’Es-
tat espanyol, els pot enganyar, però el BOE no, i aquí diu «recentralitzar». I el que 
van fer va ser optar per manllevar les competències que durant molts anys les co-
munitats autònomes, concretament Catalunya, estem exercint amb plena potestat. 
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I ho estàvem fent bé. Evidentment, sempre hi ha capacitat de millora, però al que va 
optar el Gobierno del Estado espanyol, va ser per dir: «La competència que durant 
molts anys jo no exerceixo, me la quedo i a partir d’ara ho faré jo, perquè tu no en 
saps prou». Doncs, miri el resultat quin és. En lloc d’optar per una solució de col·la-
boració, de treball conjuntament, amb els òrgans gestors de territori, que són els que 
tenen el know how, els que tenen el coneixement, els que tenen l’experiència, en lloc 
d’optar per treballar col·laborativament –atenció, com han fet tants i tants i tants al-
tres en altres estats del món–, com han fet tants altres, confiar en la gent que t’està 
gestionant aquestes competències, en lloc de fer això va ser prendre’ls les compe-
tències, quedar-se-les totes el Govern de l’Estat espanyol i a partir d’aquí prenc les 
decisions. 

I l’exemple és el confinament d’Igualada, no n’hi ha cap d’altre, aquest és un 
exemple clar, perquè aquell divendres, mentre vèiem que a Madrid ple de gent sortia, 
nosaltres estàvem demanant al jutge poder confinar la Conca d’Òdena. I aquest és un 
exemple, que nosaltres a Catalunya estàvem prenent decisions i la situació de positius 
i la realitat que teníem davant del Covid a la Conca d’Òdena era més favorable que 
no pas la que estava tenint la Comunitat Autònoma de Madrid. I mentre aquí con-
finàvem, a Madrid vèiem fotos de carreteres i carreteres plenes de ciutadans que se  
n’anaven a València, a Castelló, a passar el cap de setmana. I això són realitats. Jo 
no el puc enganyar, això són realitats, que es poden posar una al davant de l’altra.

Diu que vam ser reticents a què els bombers poguessin col·laborar, això ho ha dit 
més d’un. No és cert, el que passa és que els bombers fan unes feines que només les 
poden fer el Cos de Bombers, només les poden fer ells. Per tant, havíem de garantir 
dues coses: primer, un pla de contingència, perquè en l’ajuda contra aquesta malal-
tia no perdéssim efectius, per tant tinguéssim tot el que havíem de tenir per poder 
garantir i preservar el Cos de Bombers. I, dos, havíem de treballar sempre sota les 
instruccions del Departament de Salut, o sigui, és el Departament de Salut qui diu: 
«Hem de fer això o hem de fer allò altre». «Pot col·laborar el Cos de Bombers en 
aquesta feia o en aquesta altra?» Sí, doncs som-hi, anem a fer-ho. Però fins que no 
vam garantir que el sistema d’emergències o de prevenció d’incendis d’aquest país 
estava garantit, fins que no vam poder-ho garantir, escolti, no van poder fer altra fei-
na. És que no hi ha ningú més, és que si s’ha d’excarcerar alguna família o alguna 
persona d’un accident de cotxe només ho poden fer els bombers. Si s’ha d’apagar un 
incendi només ho poden fer els bombers, no hi ha ningú més, no hi ha ningú més 
que pugui fer aquesta feina. És un sistema que té Catalunya, i que no el tenen cap 
altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol, no el té cap altra comunitat autònoma, 
i que d’alguna manera el que ha de fer és prevenir perquè aquest sistema no caigui.

Sobre els tests i els EPIs, què han dit? Alguns de vostès no ho han insinuat, no, 
han dit clarament que actuem per les decisions judicials. No és cert, la compra de 
tests, la compra de material va ser prèvia a qualsevol resolució judicial. I, miri, res-
pecte si tenen el material o el deixen de tenir, i quins protocols fem, i quins pro-
tocols deixem de fer –que això m’ho ha preguntat més d’un–, nosaltres farem els 
protocols que les autoritats sanitàries dictin. Per tant, el Departament de Salut ha 
dictat com han de funcionar els diferents cossos i treballadors de l’administració pú-
blica, i així és com treballem, perquè aquesta pandèmia, aquesta crisi la gestionem 
sempre, sempre, sempre sobre criteris de salut pública, sobre els criteris sanitaris.

Per tant, si fem un test o en fem un altre, si a un treballador públic l’enviem a 
casa o es queda a la feina és, bàsicament, perquè hi ha un protocol, hi ha un pla de 
contingència que està escrit i aquest és el que seguim. Però no el Departament d’In-
terior, també el Departament de Justícia! Tenim molts treballadors que també treba-
llen en el sistema penitenciari de Catalunya i també ells van sobre els seus criteris, 
perquè són persones que no poden deixar de treballar, que no poden quedar-se a 
casa. I a partir d’aquí, sota aquests criteris que va desenvolupar el Departament de 
Salut, doncs seguim.
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Catalunya en Comú parlava de coordinació i cooperació. Doncs, miri, a mi m’ha-
gués agradat que el Govern de l’Estat espanyol hagués optat per cooperar; si vol, co-
ordinar també, però no per subordinar, que és el que ens va fer. I aquí, doncs, miri, 
jo sé que vostè en un moment donat, que va tenir una certa relació, perquè els socis 
de Govern segurament formen part d’aquests socis de Govern amb el Govern de  
l’Estat, si té oportunitat transmetin-los: es van equivocar. Primer, va ser una falta 
de confiança vers les competències que té la Generalitat de Catalunya; va ser una 
falta de confiança sota els experts i el sistema de salut pública, sobre el sistema de 
seguretat i d’emergències; va ser una falta de confiança d’entrada, però després hem 
vist tots que ha sigut un desordre absolut i, per tant, aquest sistema no ens ha servit. 
I aquí tenen temps de rectificar. 

Respecte el desnonament que m’ha dit, he demanat informació puntual i és un 
dispositiu que encara està en marxa i no li puc donar una informació, però comp-
ti que la tindrem puntualment, perquè jo ara mateix no li puc donar la informació, 
perquè vostè pot treballar amb una informació que li pot donar la ciutadania, li pot 
donar les xarxes socials, li poden donar els mitjans de comunicació, però jo abans 
necessito tenir un informe dels treballadors públics que estan in situ i a partir d’aquí 
els donaré la informació corresponent.

La coordinació amb el món local, pel que fa al Departament d’Interior, és no 
fluïda, el següent, per entendre’ns. Pensi que aquí, dins d’aquestes set mil trucades 
que jo els deia abans amb el Cecat i aquests més de cinc mil correus, molts, moltís-
sims són del món local: ajuntaments que tenen dubtes, que pregunten, que deixen de 
preguntar i els intentem ajudar. Em consta també, perquè hi he participat, en reu-
nions setmanals que té el president de la Generalitat, la consellera de Presidència, 
la consellera de Salut i jo mateix amb els representants del món local, i les tenim 
setmanalment.

Per tant, hi ha una relació molt sovintejada i intentem resoldre tots els seus dub-
tes i a la vegada actuar coordinadament. 

Respecte als Mossos i la Inspecció de Treball. Home, doncs, si tinguéssim tots 
els efectius haguts i per haver, i no tinguéssim cap altra feina segurament nosaltres 
podríem donar suport no a la Inspecció de Treball, a tants altres, però la realitat és 
la que tenim. En general, patim baixes, patim confinaments, patim aïllaments de 
treballadors i treballadores públiques i, per tant, nosaltres arribem on arribem.

Ara, pot comptar que si un inspector de Treball de la Generalitat de Catalunya 
requereix el Cos de Mossos d’Esquadra, el tindrà allà, bàsicament perquè qui té l’au-
toritat a l’hora d’actuar en una empresa d’aquestes característiques és un inspector 
de treball i no un policia. 

La representant de la CUP parlava que s’havien posat més sancions. No, ho he 
intentat explicar avui, ho intento explicar una altra vegada, perquè de vegades jo 
entenc..., a mi també em va costar entendre, eh?, vull dir que a vegades pot gene-
rar alguna que altra incomprensió en com va això. No s’ha posat cap sanció, no se 
n’ha posat cap per aquesta tipologia. Es poden posar sancions per saltar-te un stop 
o pel que sigui. Pel que fa al confinament, el que s’ha fet han sigut aixecar actes i 
són actes que aniran en dos règims sancionadors, perquè es basen en dues lleis: la 
Llei general de salut pública i la Llei de seguretat ciutadana, d’acord? I en funció de 
com s’hagi aixecat l’acta i de l’instructor, a partir d’aquí, doncs, s’iniciaria el procés,  
si s’escau, de sanció, amb el qual el ciutadà o la ciutadana té tots els drets garantits 
de poder fer les al·legacions corresponents i s’inicia un procés i un procediment ad-
ministratiu, tal com està establert.

I vostè diu: “I quina autoritat tenen els agents per sobre dels altres?” Doncs, miri, 
la mateixa que quan un policia diu que vostè s’ha saltat un estop, per entendre’ns, la 
mateixa. Vull dir, evidentment, un treballador públic té una veracitat major que la 
d’un ciutadà davant d’una situació com la que estem. I, bàsicament, el Cos de Mos-
sos d’Esquadra o les policies locals, o els agents rurals que estan fent aquesta feina, 
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no fan aquesta feina per gust, fan aquesta feina precisament per evitar la propagació 
i per garantir la salut de tots els catalans i catalanes; per vetllar perquè les perso- 
nes incíviques i irresponsables que decideixen marxar de la seva ciutat i anar a al-
tres llocs a passar el cap de setmana en segones residències, o precisen fer qualsevol 
altra activitat que ara mateix posa en risc els altres, doncs, evidentment, el cos de 
policia actua, tots.

Respecte la geolocalització, el Departament d’Interior aquí no hi entrem, nos-
altres, això serà una gestió que es portarà des del Departament de Polítiques Digi-
tals, però a nosaltres no ens pertoca aquesta..., aquesta resposta no li puc donar. Si 
em permet, doncs, jo en un mitjà de comunicació, crec que era el diari El Punt ahir 
publicava una entrevista, jo explicava que evidentment hem de tenir totes les eines 
per lluitar contra la malaltia, però sense manllevar els drets de tots els ciutadans i 
ciutadanes.

Respecte el PP, el Partit Popular, diu que «ens vam negar a l’ajuda de la UME». 
No és cert. Jo, en un moment donat, si van sentir algun..., es deu referir a quan van 
venir a desinfectar l’Aeroport del Prat, i jo el que vaig dir és que no tenia sentit des-
infectar l’Aeroport del Prat si l’endemà estaven entrant milers de persones en aquell 
aeroport, perquè la desinfecció què em duraria, minuts, hores? Jo crec que vaig 
utilitzar aquesta frase, d’acord? Bàsicament, també perquè nosaltres estàvem dient 
que calia tancar l’Aeroport del Prat. Que després ha passat, igual com tantes altres 
coses. El Govern de la Generalitat ha fet una sèrie de propostes, la recentralització 
que vam patir ha representat que no haguem pogut prendre una sèrie de decisions 
per protegir els catalans i catalanes, i al cap del temps han acabat venint, per exem-
ple el confinament total, el confinament en fase dos. La va proposar el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i va ser efectiva quinze dies després, i ho va decidir el 
Gobierno del Estado, ho va decidir el Govern de l’Estat espanyol. Ho van decidir 
ells, no ho vam decidir nosaltres. Això mostra, una vegada més, que estem recen-
tralitzats i que no podem prendre decisions en la lluita del Covid, que les decisions 
les hem de sotmetre a la voluntat del Consell de Ministres, al ministre de Sanitat, al 
ministre de l’Interior, al ministre que sigui competent en la matèria segons el reial  
decret. Per tant, a l’UME no és que ens hi neguéssim, jo vaig qüestionar aquella 
operació, però també em van sentir dir aquí, en seu parlamentària –encara que sigui 
digitalitzada–, però jo aquí ho vaig preguntar i fins i tot el diputat Carrizosa –que li 
envio des d’aquí una abraçada i espero la seva prompta recuperació, i ho dic de tot 
cor, de veritat–, fins i tot va qüestionar que jo digués que l’UME també la paguem 
els catalans, també la paguem nosaltres, i si també els hem de requerir, doncs, es-
colta’m, ja els demanarem. 

Però també és cert que en tot l’Estat espanyol no hi ha ningú que tingui un sis-
tema d’emergències públic com el que té Catalunya, no hi ha ningú que ho tingui, 
ningú. Nosaltres tenim un sistema propi i hi ha altres comunitats autònomes que 
no tenen el mateix sistema, ni tenen el sistema. Per tant, és normal que nosaltres 
siguem solidaris i no animem a tirar de serveis que altres segurament requereixen 
abans que nosaltres. Per tant, va ser un exercici de solidaritat el que vam fer nosal- 
tres. Vam dir: «Nosaltres tirem del nostres propis recursos i a partir d’aquí, quan 
els necessitem, ja ho demanem.» Efectivament, al cap d’uns dies es van demanar.

Però m’ho diu a mi això, que jo estava al capdavant del Departament d’Interior 
quan vam tenir el foc de l’estiu passat de Deltebre i de Torre de l’Espanyol i allà va 
tenir una actuació la UME. Per tant, jo no la poso en qüestió, ni molt menys, ni molt 
menys la poso en qüestió. 

Bé, pel que fa a Esquerra Republicana, són les directrius de policies locals o co-
ordinació..., amb les policies locals treballem en dues línies: una que és a través de 
la Subdirecció General de la Policia, que té una Subdirecció General de Policies Lo-
cals, amb la qual evidentment es té una comunicació, per entendre’ns, que seria més 
institucional o més de recomanacions, o més amb normativa. I pel que fa a la rela-
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ció operativa, es fa a través de les ABPs, de les àrees bàsiques policials; per tant, és 
més a nivell operatiu, ja no és tant institucional la relació que tenim amb les policies 
locals, sinó que és el mateix inspector o el sotsinspector de l’ABP, o sotsinspectora 
o inspectora, que té una relació amb el cap de les policies locals de tots els pobles.

Ha parlat del postconfinament. Miri, el diumenge vam aprovar el Govern un 
pla, que era un pla per començar a parlar del postconfinament. Bàsicament, es va 
haver d’accelerar perquè es va decretar que a partir d’avui els catalans i catalanes 
havien d’anar a treballar, no tots però sí la gran majoria, i per tant, vam haver d’ac-
celerar-ho per a l’aprovació d’aquest diumenge, però el Departament d’Interior va 
escriure aquell pla. 

A partir d’aquí, és normal i ha de ser així, que el sistema d’emergències escriu un 
pla per a la postemergència i tots els departaments, en funció de les seves compe-
tències, el van amotllant a la seva realitat, fins a arribar, per exemple, que el Depar-
tament de Treball i el Departament d’Empresa –però bàsicament el Departament de 
Treball– va arribar a un acord amb la patronal i amb els sindicats per tots aquells te-
mes laborals. I crec que aquesta imatge, aquest acord no ha passat a la resta de terri-
toris de l’Estat espanyol, ni al mateix Estat. No hi ha hagut un acord entre empresa, 
sindicats i Govern, no hi ha sigut, i aquí a Catalunya hi ha sigut; el Departament de 
Treball conjuntament amb tots els afectats per evitar aquesta propagació.

Per tant, allò va començar..., aquell pla va ser escrit per al Departament d’Interior,  
concretament per a la Direcció General de Protecció Civil, per al Cos de Protecció 
Civil, i també s’està escrivint i s’està treballant, i s’estan valorant les estratègies que 
hem de tenir de cara al futur, i parlem –ja els ho he dit abans– de col·lectius vulne-
rables com tants d’altres milers de situacions que ens podem trobar. 

Junts per Catalunya, totalment d’acord. Les persones al centre, sempre, les per-
sones al centre, sempre, sempre, sempre. O sigui, el que fem nosaltres és per a les 
persones. Segurament hi ha interessos múltiples, que també han de ser atesos, però 
el primordial, el prioritari, l’únic que ha de tenir la màxima atenció sempre són les 
persones, i en aquest cas els catalans i les catalanes. Per tant, amb aquest objectiu 
treballem i amb aquest dia a dia treballem.

Si la recentralització ens ha dificultat? Absolutament, absolutament. Haguéssim 
seguit altres estratègies, nosaltres. Recordin en la meva intervenció inicial que nos-
altres estem seguint, estem monitoritzant decisions que es prenen no a Catalunya, ni 
a Espanya, sinó que es prenen arreu del món i els he posat uns exemples que estem 
seguint de més a prop, tant pel bo com pel dolent, per les bones decisions, per les 
iniciatives que han sigut reeixides i les que no, i per tant les estem seguint. A partir 
d’aquí, la capacitat de poder decidir nosaltres ens hauria pogut fer avançar. I la pro-
va..., em remeto a fa uns minuts quan els deia que decisions que nosaltres estàvem 
prenent i que havíem de demanar permís a Madrid, segurament si no haguéssim es-
tat recentralitzats haguéssim tirat pel dret i les haguéssim pres abans. 

El tema de preguntes freqüents, m’agrada molt, senyor Roquer, que l’hagi tret, 
perquè la veritat és que és un gran maldecap, és una feinada..., i aquí també torno 
a citar Protecció Civil que hi ha al darrere, que és la de permanentment estar ac-
tualitzant en funció de la normativa, i vostès saben que hi ha BOEs que fins i tot 
es van arribar a publicar mitja hora abans que fossin efectius. Si ho recorden, fa 
dos diumenges, crec que eren les 23.36, que es va publicar un BOE que era efectiu  
vint-i-quatre minuts després, no? I això va provocar un desori que tothom va haver 
de treballar a marxes forçades per poder donar resposta a aquestes persones que jo 
els dic que són el centre, perquè al cap i a la fi, darrere d’aquell BOE, darrera d’aque-
lla interpretació hi havia ciutadans, autònoms, empreses, treballadors, hi havia un 
munt de gent que estava afectada per aquell BOE i no sabia què havia de fer. I això 
eren dos quarts dotze de la nit i potser jo estava dormint, i a les vuit del matí me 
n’anava a treballar o no me n’anava a treballar. Doncs, hi va haver una sèrie de gent 
que va intentar donar resposta a aquell fax. 
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Aquest és un exemple, però n’hi ha tants i tants. Vostè ho diu, les pàgines... dar-
rere de cada pregunta hi ha una voluntat d’intentar solucionar qualsevol problema 
que tingui qualsevol català o catalana. 

Respecte els comitès territorials, estic convençut que alguns funcionen millor 
que nosaltres, segur, i estic convençut que hi ha algú que no hi està del tot... Bé, in-
tentem fer-ho tan bé com podem i intentem ajudar tothom en la mesura possible i 
davant de totes les qüestions.

I respecte el 1714, que ho han dit alguns –ho he deixat ara per al final, per si ho 
volen tractar–, mirin, nosaltres quan vam tenir aquesta dada vam començar a buscar 
d’on sortia aquesta dada i per què?, perquè l’havíem de repartir. I vostès, segons la 
nota de premsa que va treure el ministeri, no quadra res; no quadra ni amb percentat-
ges de població, ni per províncies, ni per territori català; no quadra percentatges de  
població activa, ni per províncies, ni per territori català; no quadra per població ocu-
pada, ni per províncies ni per territori català; i tampoc quadra en el cas que hagués-
sim extret les persones que no podien anar a treballar, perquè com que estem en un 
semiconfinament vam pensar: «Bé, potser hem de treure una sèrie de gent que es 
dona per entesa que està confinada», doncs tampoc ens quadra.

Si vostès són capaços de dividir 10 milions entre la població de Catalunya i que els  
doni 1714, si són capaços de dividir 10 milions entre la població ocupada i que  
els doni 1714, si són capaços de dividir 10 milions entre la població activa i que els 
doni 1714, escoltin, jo els faig un reconeixement i reconec que m’he equivocat. Jo 
ho he fet, eh?, ho hem fet, i no ho hem fet avui. Des que ens van donar les quaran-
ta-vuit hores per dir: «Ho heu de repartir», perquè no sabíem amb quin criteri s’ha-
via repartit. I si mires les províncies, perquè diuen «les quatre províncies», van amb 
sistema provincial, doncs tampoc quadra, i unes províncies tenen més material, un 
percentatge major que d’altres; i unes en tenen menys i penses: «i aquests per què en 
tenen menys i aquests en tenen més?». Quin és el nombre que s’ha seguit?

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la interven-
ció de l’orador.)

Avui hem sabut, perquè la Delegació del Govern, del Gobierno, ho ha dit, que es 
va fer per criteris de població. Doncs, si vostès són capaços dividir 10 milions amb 
criteris de població, pels 7 milions i mig de catalans i catalanes, escolti’m, jo ho re-
conec, però facin la divisió i (tall de comunicació), però els números no quadren per 
enlloc. I no s’hi val dir que són tantes les que s’han donat, perquè, atenció...

El president

Hauria d’anar acabant, conseller.

El conseller d’Interior

...pels treballadors i les treballadores que havien d’anar a treballar. No valen les 
anteriors, que eren per als sanitaris...

El president

Conseller, hauria d’anar acabant...

El conseller d’Interior

...que eren per al sistema de salut pública. No s’hi val les anteriors, que eren per 
treballadors públics, no s’hi val. El repartiment que s’ha fet ara era de 10 milions per 
als treballadors i treballadores que havien d’anar a treballar, ahir a Espanya, avui i 
demà a Catalunya, perquè ahir era festa. I la divisió no surt.

En fi, president, he intentat respondre. Ja sé que no ho he respost tot, però com 
que ara encara queden preguntes segurament sortiran algunes coses. He intentat 
respondre-ho tot, però una vegada més els hi ho torno a dir, de veritat: el que vostès 
han apuntat queda, perquè m’ho prenc com una proposta de millora davant d’una si-
tuació realment complicada, complexa, que és la gestió d’aquesta pandèmia. Comp-
tin que fa més de cent anys que no teníem una gestió d’aquestes i, per tant, per molt 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  35 

que poguessis estar preparat, per molt que t’ho poguessis pensar, jo crec que era 
pràcticament impossible que ens poguéssim imaginar la gestió d’aquesta pandèmia, 
el nombre d’afectats, el nombre de persones que malauradament estan mortes, l’es-
très que està patint el sistema de salut pública, el sistema de seguretat, etcètera. 

Per tant, per molt que ens ho haguéssim pogut pensar, com els deia, era molt 
difícil preveure-ho. Per tant, totes les aportacions que fan vostès per a mi són  
molt importants i les tindrem en compte. Els ho dic de veritat.

Gràcies i bona tarda.

El president

Bé, gràcies, conseller. Tal i com els vaig comunicar als portaveus dels grups, ara 
obrirem un torn molt breu de preguntes i aclariments envers el conseller, a la seva 
resposta, perquè finalment ell pugui...

El conseller d’Interior

Jo no el sento, vaja, president. 

Maria Sirvent Escrig

Jo sí que el sento, al president.

Ferran Roquer i Padrosa

Jo també l’he sentit, president,

El president

Bé, doncs, tal i com els deia als portaveus, ara tindran un breu torn de preguntes 
i aclariments a la resposta que ha donat el conseller, per un temps màxim de tres mi-
nuts per grup i un minut i mig, amb un mínim de flexibilitat també, per als subgrups 
parlamentaris, perquè finalment pugui respondre el conseller.

Per tant, obrim aquest petit torn amb el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula, per un temps màxim de tres minuts, el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Bé; moltes gràcies, president.
Seré breu, conseller. Crec que el més irresponsable és venir aquí a aquest torn de 

trilerisme. Crec que vostè no s’ha llegit el que és la Llei orgànica en un estat d’alar-
ma. No és una descentralització, totes les comunitats autònomes estan supeditades en 
aquest moment a un estat d’alarma i té els seus cànons, però vostè continua essent part 
de l’Estat, com a conseller d’una comunitat autònoma i de la conselleria d’Interior. 

Vostès és part. Tot allò que no li arriba a vostè podria també preguntar, podria 
demanar en base a la responsabilitat que ha d’emetre en dades les dades complemen-
tàries. A vegades, no preguntar és molt hàbil per part seva.

Però, li ho torno a dir, estem davant d’un estat excepcional i ho avanço: el meu 
grup parlamentari ha presentat esmenes complementàries al pressupost donant res-
posta al que demanava el Consell de Garanties Estatutàries a les diferents seccions, 
però en trobarà una també dirigida al Departament d’Interior per dotar a tots els 
nostres efectius dels mecanismes de seguretat oportuns i responsables, com no pot 
ser d’una altra manera.

I que qualsevol govern hauria d’estar al cantó d’aportar i buscar solucions. Ens 
trobarà al cantó de trobar aquestes solucions, ens trobarà sempre en disponibilitat 
d’avançar envers de millorar, però no caurem en la disbauxa.

Crec que vostè tenia l’oportunitat de rectificar, ha suspès aquesta oportunitat, 
vostè continua amb els seus mantres, continua essent la republiqueta de la veu can-
tant que no aporta sinó ideologia en el seu context, i li vull demanar responsabilitat 
en aquest minut, responsabilitat davant del moment, responsabilitat davant dels seus 
col·lectius i de com i de quina manera ha d’afrontar, protegir els nostres efectius i els 
agents que estan al carrer, com li deia abans, jugant-se la vida cada dia, i vostè té el 
deure i l’obligació d’estar al cantó d’abocar solucions.
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Deixi la disbauxa, deixi de mentir dient aquesta «recentralització». Vostè està 
supeditat a un estat d’alarma i, miri, li aconsello que es llegeixi la Llei orgànica de 
l’estat d’alarma, dels diferents estats on ens podem trobar i abocar.

Demanar, per últim, com li deia, tenia l’oportunitat. Rectifiqui, conseller. Estem 
al seu cantó sempre i quan vostè rectifiqui i per totes aquelles mesures que s’hagin de 
portar a terme, que s’hagin d’engegar envers els nostres col·lectius, i també saber, com 
li deia abans, quin és l’estat intern dels nostres col·lectius, quins són els protocols.

I, com deia abans, aprofiti el temps, no com el vàrem perdre ahir amb una mini 
roda de premsa, on tenia l’oportunitat també de parlar de l’àmbit del maltractament, 
de tot l’àmbit..., com hem vist una notícia...

El president

Hauria d’acabar, senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

...l’augment de la pederàstia en xarxa –i acabo president– demanant per últim, un 
cop més, conseller, responsabilitat i corresponsabilitat davant d’aquests moments, 
que són greus i demanen alçada de mires. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. És ara el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el senyor Carles Castillo. 

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Miri, senyor conseller, menys mal del seu últim minut, per-
què no ha sortit vostè de la cantinela, no se surt ni un mil·límetre del relat marcat. 
Vostès són els primers en tot, no s’han equivocat en res, cap mena d’autocrítica més 
que en la intimitat, tret d’aquest últim minut que li dic i, per tant, senyor conseller, 
humilitat. Sembla una actitud molt espanyola allò de mantenello y no enmendallo. 

Allò del 1714, conseller, però què més dona? Però de què està parlant? Em nego 
a parlar un minut més amb un conseller d’Interior sobre el número de les mascare-
tes, si no és perquè no arriben les suficients. Però de què estem parlant, conseller?

Miri, li diré més, conseller, molt ràpidament. Parla de coordinació amb ajunta-
ments i amb policies locals, parla de comunicació fluida. Tenim queixes dels ajunta-
ments. Sap vostè perfectament que tenim un greu problema amb els vigilants. 

Parla que no els han permès no sé què del Gobierno del Estado. Compartei-
xen experts amb l’Estat i mantenen totes les competències. Si vostè segueix llegint 
aquest BOE que m’ensenyava diu que la gestió és de les ordinàries de les comunitats 
autònomes. Això és el que diu aquest BOE al qual vostè es referia.

Parla dels bombers i fins i tot Esquerra Republicana li diu que en un primer mo-
ment no van actuar, diguem-ne, tot el que podien dintre de l’emergència. A més diu, 
per cert, estaven sota les instruccions del Departament de Salut que no quadra amb 
el fet que no tinguin competències, com vostè diu.

Parla de centralització de competències. Vol que parlem de la centralització de 
competències per part de la Generalitat? Els dic jo que han optat per la subordinació 
dels ajuntaments i dels ens locals, perquè hi ha queixes? No li ho dic això, senyor 
conseller. Vostè està amb aquesta cantinela perquè li interessa. No és veritat. 

Igual que la centralització de compres. Això va ser, en tot cas, en un principi i, 
com li he dit, tots hem anat reaccionant. I es va fer en un inici perquè s’havia d’as-
segurar que hi hagués a totes les zones d’Espanya un subministrament mínim de 
material mèdic. Sembla que s’hagin d’explicar totes aquestes coses. 

La dedicació, la seva dedicació de divuit hores i la del seu equip... He posat de 
manifest que apreciem el treball que estan fent, que el posem en valor, ningú ho ha 
posat en dubte això, però vostè no surt del que la culpa és de Madrid.
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Miri, li vull recordar, la Generalitat Valenciana, per exemple, els hi hem dit di-
verses vegades el tema de la Generalitat Valenciana. Per què la Generalitat Valen-
ciana ha pogut comprar diversos avions i diverses tones de material? Miri, senyor 
conseller, vostès han pogut comprar sempre, ningú els ha retirat cap material i les 
competències de gestió ordinària les han obtingut també, sempre, sinó que leches fa 
vostè aquí explicant el Departament d’Interior? No és vostè el responsable del Pro-
cicat? Com pot ser que digui que no tenen competències? És que no entenem de què 
estem parlant, senyor conseller. No vivim en el millor dels mons ni el culpable és 
sempre l’altre. I és impossible que un govern ho faci tot bé, igual que és impossible 
que un govern ho faci tot malament.

Per tant, senyor conseller, humilitat i autocrítica, però també en públic; no només 
en la intimitat. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Doncs, és ara el torn del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula, per un temps de tres minuts, el senyor 
Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Miri, conseller, començaré una mica pel final, tot i que no 
volia, però és que més de 3.600 persones han perdut la vida a Catalunya per culpa 
d’aquest virus. De debò creu que el debat polític en aquests moments ha de girar al 
voltant de la simbologia d’una xifra? És que, de debò? 

Però, en tot cas, li puc mirar de respondre a la pregunta que feia. Si vostè agafa 
la població de Catalunya i les divideix entre el 1.714.000 mascaretes repartides li 
donarà 22,3 per cent. Si fa aquest exercici de dividir la població pel nombre de mas-
caretes repartides a Navarra, li donarà 22,3. Si el fa Astúries, 22,3 per cent. Si el fa 
a Extremadura, 22,3 per cent. Aquest és el percentatge aplicat a totes les comunitats 
autònomes per igual. Per tant, ja té la resposta; no era tan difícil de trobar. Però, en 
qualsevol cas, és que, de veritat, això no va..., aquest no és el debat.

En la seva resposta hem vist també o, de fet, intuïm, no?, o es desprenen dèficits, 
com li apuntaven en coordinació, perquè quan ens parla de bombers –i després fa-
rem la pregunta sobre això i, per tant, hi podrem aprofundir una mica més– ens diu: 
«Bé, en tot cas, nosaltres estem a disposició de les autoritats sanitàries, per tant, és 
cosa del Departament de Salut». Quan ara li preguntava jo per la col·laboració de 
Mossos a la Inspecció de Treball ens diu: «Bé, en tot cas, el Departament d’Afers 
Socials», i aquí és on nosaltres creiem, primer, que falta proactivitat per part del 
Departament d’Interior, del seu departament, i després, que falta coordinació entre 
departaments, perquè són evidents les mancances que hi havia en l’àmbit de les re-
sidències o les mancances que tenim a Inspecció de Treball. Per tant, coordinin-se i 
mirin de posar els efectius de la forma més eficaç, més efectiva possible. 

Li han dit també sobre el tema de la recentralització de compres. Escolti, és que 
no existeix; vostès han pogut comprar, com les altres comunitats també. Per tant, si 
tots poden comprar material aleshores el que compra l’Estat i distribueix el que fa és 
complementar allò que compren les comunitats. Per tant, de què ens queixem? Que 
tenim la compra pròpia més la que ens complementa l’Estat amb els seus recursos? 
Per tant, escolti, d’això es tracta, que ens complementem les unes administracions 
amb les altres. 

I, és clar, vostè torna a llançar la pilota cap enfora i dir: «Escolti, no em coordino 
perquè els altres no volen coordinar-se.» Jo, hi insisteixo, nosaltres estem plenament 
convençuts que la recentralització no és la solució, com tampoc ho és la confron-
tació territorial; que la solució passa per la cooperació i la coordinació, però això 
s’ha de voler fer. I almenys..., en molts moments, però li posaré dos moments en què 
clarament vostè ha actuat, entenem, de forma premeditada en una direcció contrà-

Fascicle segon
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ria, que és quan es va decretar l’estat d’alarma vostès van sortir l’endemà demanant 
el confinament total de Catalunya i unes setmanes després van demanar també, van 
exigir l’allargament del confinament total a la Conca d’Òdena. 

Jo li dic: en una gestió política honesta, normal i coordinada, el que esperaríem és 
que vostè parlés en privat amb els responsables polítics de l’Estat, diagnostiquessin  
conjuntament, arribessin a un acord, es coordinessin i comuniquessin quines són les 
decisions. I vostès, des del primer moment, han decidit no actuar així. S’han comu-
nicat amb el Govern de l’Estat, i si no aclareixi’m que no ha estat així, eh?, però la 
impressió que nosaltres tenim és que la forma de comunicació ha estat mitjançant 
rodes de premsa, i això no és voler-se coordinar, sinó és voler titllar l’altre de culpa-
ble de tot.

Res més, conseller. Lamentem que realment vegi les coses d’aquesta manera, 
però creiem que aquí hi ha bona voluntat per part de tothom per intentar trobar so-
lucions.

També, lògicament, no discutim això del Govern de la Generalitat i del seu de-
partament. Sabem que estan treballant intensament en això i, per tant, deixin de 
banda aquesta confrontació territorial i posin-se a treballar en la coordinació, per-
què això és el que millor beneficiarà el conjunt de la ciutadania.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula, per un temps d’un minut i mig, la senyora Maria 
Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Senyor conseller, li hem parlat de coses molt concretes i no 
hem trobat respostes en pràcticament res.

Simplement, dir-li que li hem parlat de la discrecionalitat que representa aplicar 
la llei mordassa per sancionar aquelles persones que se saltin el confinament. Saben 
perfectament que aquesta llei és una llei que ha estat molt criticada per col·lectius 
antirepressius, per aquells col·lectius que defensen els drets humans, i li estem pre-
guntat si han fet algun tipus d’instrucció per reduir el marge de discrecionalitat que 
aquesta llei atorga als agents a l’hora de considerar què és o no és una desobediència 
a l’autoritat, o què és o no és saltar-se el confinament en aquest context.

Em diu vostè que només han aixecat actes. Nosaltres voldríem saber quantes ac-
tes s’han aixecat per desobediència a l’autoritat des que s’ha iniciat el confinament. 

I, per altra banda, i en contraposició, també ens agradaria saber exactament 
quantes actes s’han aixecat per poder deixar constància de determinades activitats 
econòmiques que se segueixen fent i, per tant, obliguen a treballadores de treballs 
no essencials a anar al seu lloc de feina quan hi havia confinament total. O quan-
tes empreses o quantes treballadores estan a dia d’avui treballant sense els equips 
de protecció adients? Se li ha aixecat una acta al senyor Florentino o a d’altres em-
presaris que tenen a les treballadores arriscant la seva vida cada dia en residències 
de gent gran o prestant serveis d’atenció domiciliària sense els equips de protecció 
necessaris?

Per altra banda, li hem preguntat sobre el desnonament que s’ha produït avui a 
Sants. Nosaltres no li hem preguntat sobre com ha quedat la situació, li estem pre-
guntant exactament què succeeix (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció), que els Mossos d’Esquadra estan actuant en connivència 
amb empreses de «matons», com la que avui ha anat a trencar el pany a ca la Cristi-
na, al barri de Sants. I què pensa fer vostè al respecte d’aquesta mala praxi policial.

I, per altra banda, també...

El president

Hauria d’acabar, senyora Sirvent.
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Maria Sirvent Escrig

...sí, d’acord, president.
Per altra banda, també hem volgut denunciar el que SOS Racisme ja fa temps 

que denuncia, que hi ha identificacions racials i les veïnes que estan organitzades 
al voltant de xarxes de cura també han denunciat persecucions policials. Ens agra-
daria saber exactament què passa amb aquestes actuacions policials i si farà alguna 
cosa al respecte. 

El president

Gràcies, senyora Sirvent. Doncs, és ara el torn del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, conseller, malauradament, ha fet vostè una intervenció 
tornant a enrocar-se, a culpabilitzar els altres dels propis errors i fent un simbolisme 
fake per intentar evitar responsabilitats. 

Jo li deia que es fes la pregunta de quines mesures podia prendre, encara no ha 
pres, amb els mitjans que té a disposició. Vostè no només no s’ha fet la pregunta, 
sinó que ha insistit en l’error, en enrocar-se, en culpabilitzar els altres. Per exem-
ple, en el cas de l’UME vostè diu: «No, jo no m’hi he negat, jo no m’hi he negat...». 
Miri: «Es del todo innecesario. En Cataluña no nos hace falta», fin de la cita, Miquel 
Buch, 18 de marzo del 2020.

Això és el que va fer vostè quan l’UME pretenia desinfectar no només l’aeroport, 
fins i tot les residències, que ja veiem quin resultat tenim de decessos a les residèn-
cies catalanes. 

Miri, parla vostè de recentralització, que no es poden comprar... Escolti, el 26 de 
gener sindicats policials dels Mossos d’Esquadra li van demanar a vostè que davant 
de la crisi del coronavirus fes compra de material de protecció, i va dir vostè que 
no des de la seva conselleria. Fixi’s, fins i tot al marge d’autonomies, la Direcció 
General de la Policia Nacional, tres mesos abans del decret de l’estat d’alarma va 
comprar material i així ho va dir el cap operatiu de la Policia Nacional. Error, n’hi 
ha, i és aquest.

Tres, mercats que s’han fet aquest cap de setmana a la Garriga i a Sarrià. Per què 
no es va intervenir? Estem en un estat d’alarma, amb una alerta sanitària màxima 
i no es va intervenir, i vostè no contesta perquè no es va fer.

Miri, reescriure la història només la podrà fer el seu departament i el seu Govern 
si reconeix errors, si rectifica deficiències, si agafa la mà que té estesa de col·labora-
ció d’altres institucions; així sí que podrà reescriure la història, una història d’èxit, 
de superació de la crisi sanitària que ens ha portat fins a extrems a la nostra societat 
i que ha provocat moltíssimes pèrdues materials i humanes.

El president

Hauria d’anar acabant.

Esperanza García González

Cooperació, eficiència i solvència, i no culpabilització d’errors propis a d’altres.

El president

Gràcies, senyora García. Doncs bé, ara és el torn del Grup Parlamentari Republi-
cà, per un temps de tres minuts. Té la paraula la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Be, moltes gràcies, president. Seré molt breu. En primer lloc, agrair al conse-
ller les respostes que ens ha donat, la seva compareixença, que ha vingut a explicar 
la gestió de la situació del Covid. No és fàcil gestionar una situació com aquesta. 
Tots som conscients que no hem previst o que no érem conscients de la magnitud 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  40

d’aquesta pandèmia. Malgrat això, s’està gestionant el millor possible i li agraïm les 
respostes que ens ha donat. 

No obstant, ens ha quedat algun petit dubte o un petit aclariment, que els meus 
companys duran a terme a través de les preguntes orals que ja li formularan.

Sí que és veritat també que per gestionar bé una situació de crisi fa falta disposar 
de totes les eines i recursos i, per tant, a aquest país li hagués estat molt útil i molt 
necessari disposar d’un pressupost aprovat i, malgrat haver-ho intentat, el Grup de 
Ciutadans, presentant el recurs al Consell de Garanties, que després d’un mes s’ha 
sabut que ha estat un mes perdut, perquè finalment el Consell de Garanties Estatu-
tàries ha dictaminat que els pressupostos estaven totalment correctes, no hi havia 
cap problema i esperem que aquest mes d’abril puguem aprovar els pressupostos, 
que segurament donaran més eines al Govern per poder gestionar millor aquesta 
crisi. Perquè, evidentment, és millor gestionar una crisi amb uns pressupostos nous 
del 2020, que no pas amb uns pressupostos prorrogats del 2017. És a dir, disposar 
d’aquests 3.000 milions d’euros més segurament que serà millor que no pas no dis-
posar-ne. És evident que aquests són uns pressupostos que s’hauran d’adaptar també 
a aquesta situació que ha patit el país, perquè això és un imprevist i s’haurà d’adap-
tar, però segurament..., segur es podrà gestionar millor.

I pel que fa al mercat de productes de proximitat amb de productes frescos a què 
es referia la diputada García, només li voldria dir que està permesa la venda de pro-
ductes de fruita, verdura i productes essencials als mercat sempre que es garanteixin 
les mesures de seguretat, de prevenció de les persones que van a comprar i els para-
distes amb les mascaretes i amb guants, i també mantenint les distàncies. Per tant, 
que els diferents municipis del país puguin celebrar els diferents mercats setmanals 
amb única i exclusivament venda de productes de fruita i verdura frescos, que són 
productes essencials i necessaris per a la convivència i el dia a dia de la gent, i a més 
a més que està permès, no hi ha cap problema i no cal fer una banalització d’aquesta 
situació que ha comentat de la Garriga o Sarrià la diputada García.

I, finalment, per acabar, reiterar els agraïments a totes les persones que estan al 
capdavant, tant del departament com també del personal, de tots els servidors pú-
blics que estan gestionant la situació magníficament. I, evidentment, acabo amb un 
record i un escalf per a aquelles famílies que han perdut una persona estimada degut 
a la malaltia, i també per aquelles que estan lluitant per superar-la.

I, sense més, moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. Doncs, és ara el torn del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Té la paraula, per un temps de tres minuts, el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. No faré ús de tots els tres minuts. Curiós sistema de repar-
timent aquest que deia vostè, senyor Parés, que assigna una mascareta a cada 4,44 
ciutadans, és un curiós sistema.

Li he parlat dels comitès territorials d’emergències, conseller, i volia posar en 
valor el Comitè Territorial d’Emergències de Girona, perquè sí que funciona, sí que 
transmet informació als ajuntaments i sí que els ajuntaments ens n’aprofitem per, 
ambdós sentits, mantenir informació des dels ajuntaments cap al comitè territorial 
i des del comitè territorial cap als ajuntaments, solucionant problemes i dubtes que 
han aparegut.

Conseller, res més que donar-li les gràcies. Li ho he dit abans, ens sembla que 
la gestió que s’està fent des del Govern, tot i les limitacions per la centralització de 
competències, és adequada i l’encoratgem a continuar endavant i li donem les grà-
cies per estar cada dia al peu del canó, a vostè, a les persones del seu departament, 
als treballadors del seu departament, als policies del seu departament, als bombers 
del seu departament, als tècnics de protecció civil del seu departament i, en gene-



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  41 

ral, a totes les persones que estan en aquest moment col·laborant des del Departa-
ment d’Interior, en particular, perquè puguem solucionar, perquè puguem fer front 
a aquesta pandèmia. 

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Doncs, és ara el torn del conseller per respondre 
als grups parlamentaris. Té la paraula l’honorable senyor Miquel Buch.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Miraré també d’anar ràpid, perquè ara queda un tràmit, no?, 
encara ens queden preguntes i, per tant, intentaré fer-ho tan amè com pugui.

Respecte el pressupost que comentava el diputat Castel. Miri, el pressupost per 
a l’any 2020 era un pressupost molt bo per al Departament d’Interior. Vostès saben 
que hi havia compra de camions, compra de vehicles; hi havia tot l’increment de 
mossos i de bombers; hi havia una sèrie d’avançaments, que jo els deia en el dis-
curs que jo els feia en la defensa del pressupost que els feia, era que no era el que 
necessitàvem, perquè necessitàvem molt més, però també que amb la capacitat de 
gestió que pot haver-hi en un any ens donàvem per satisfets, no? I la resposta va 
ser portar-lo al Tribunal de Garanties Estatutàries. Per tant, molta fe en vostès amb 
la defensa del pressupost que diu no li acabo de tenir, i m’ha d’entendre. I no li ho 
dic per retreure-li res, sinó perquè molta fe pel pressupost que vostè diu, doncs, no 
li tinc.

M’ha dit que faig trilerisme. Bé, jo miro de no fer trilerisme. Li agraeixo quan 
vostè detalla el que és un estat d’alarma, perquè al diputat Castillo segurament 
l’haurà ajudat a comprendre quan jo dic que no podem prendre les decisions a Cata-
lunya, sinó que ens les prenen a sis cents quilòmetres, i segurament s’hauran ajudat 
vostès dos a entendre què vol dir un estat d’alarma en el qual et prenen les compe-
tències i, per tant, es decideix tot des de Madrid.

Pel que fa al diputat Castillo, no, tot bé no ho hem fet, ja li ho dic jo, i soc el 
primer de reconèixer els errors. I tots els errors, des de l’últim mosso, des de l’úl-
tim bomber i des de l’últim treballador de Protecció Civil, tots els errors que hàgim 
pogut cometre, tots els errors humans, tots, me’ls computen a mi, si us plau, tots, 
tots. Qualsevol del Departament d’Interior que s’hagi equivocat, em computen a mi 
aquest error; no el computin a ells i a elles. De veritat que estan fent jornades in-
tenses. Estem davant d’una situació altament complexa i qualsevol que s’hagi pogut 
equivocar pel que fa al Departament d’Interior, computin-m’ho tot a mi, si us plau. 
Jo el primer i al capdavant a defensar els treballadors i treballadores, jo el primer, el 
primer, no els deixaré a l’estacada. 

Pel que fa al representant de Catalunya en Comú Podem, que ha fet aquestes di-
visions magnífiques. Doncs, miri, segons el repartiment que ens va arribar, el qual 
dividia per territoris, segons la divisió aquesta que ha fet el diputat Parés, miri, re-
sulta que el Govern en el qual vostès estan al capdavant deu estimar molt la població 
de Lleida i no deu estimar gens la població de Tarragona, perquè a la població de 
Lleida els donen un 39,98 per cent de mascaretes en funció de la població i a la po-
blació de Tarragona li’n donem tan sols un 12,16. Això què vol dir, que els de Lleida 
tenen dret a més mascaretes que els de Tarragona? O, per exemple, que els de Llei-
da tenen més dret a mascaretes que els de Barcelona i Girona? Jo entenc que això 
no era una forma de treballar pensant per a tothom igual. Per tant, la divisió que fa, 
doncs, miri, faci-la amb els números que vam treure en la nota de premsa, eh? No és 
nostra, és una nota de premsa que és pública i l’ha tret el mateix ministeri..., perdó, 
la Delegació del Govern, i els números són els que són.

No vull fer cap causa bellis d’això. Ahir vaig dir el què, perquè els números no 
surten per enlloc i perquè crec que hi ha hagut algú, segurament de Madrid, que 
els està prenent el pèl i els està fent un mal favor a vostès, i per això els ho vaig dir, 
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perquè estem davant d’una gestió sanitària que s’està emportant gent i no s’ha de fer 
mofa dels anys. A vostès els agradaria que nosaltres féssim mofa d’altres cites histò-
riques de l’Estat espanyol? Vostès creuen que hi hagués algun altre estat que hagués 
rigut de qualsevol altra batalla que hagués pogut tenir algun altre estat en el qual va 
comportar moltes morts? Home, i els números són els que són, eh?, no me’ls invento. 
Els números són els que han donat vostès, no els he donat jo, els han donat vostès, 
diputat Parés; els han donat vostès. 

Pel que fa a la CUP, diu que no li he acabat de contestar o no li he contestat tot. 
Miri, jo li he intentat explicar el marc; jo els números de totes les actes que s’han 
aixecat ara mateix no li puc dir quines són per desobediència ni quines hi ha per la 
Llei de seguretat pública o per la Llei general de salut pública, però la gran majo-
ria segur que van per la Llei general de salut pública, la gran majoria, ja li ho puc 
dir ara.

Respecte quants treballadors o treballadores no essencials han estat obligats a 
treballar? Doncs, és una dada que jo no li puc donar. És una dada que segurament 
en una altra compareixença, la del company conseller de Treball segurament els pot 
donar una dada més aproximada; jo aquesta no li puc donar.

El diputat Parés, que ho tenia lligat aquí, em deia «més coordinació». No és que 
em tregui la responsabilitat jo quan dic «això a Salut i això a CTASF», és que cadas-
cú té les seves competències. I segur que si li pregunten quina és l’activitat policial 
a la consellera de Cultura, no els ho podrà explicar, no els podrà donar explicacions. 
Igual com quina és l’activitat en el camp del treball, doncs el Departament d’Interior 
no els ho pot donar, els ho ha de donar el conseller de Treball. 

Ara, si estan interessats que jo doni dades d’altres conselleries, si m’ho pregun-
ten abans demanaré als companys que me les donin aquestes dades i jo els infor-
maré puntualment, perquè tant ens és explicar-ho en aquesta comissió com en una 
altra.

La convivència amb «matons». Miri, els Mossos d’Esquadra avui han anat en 
un lloc en el qual se’ls ha citat per un tema de seguretat pública i han anat cap allà, 
d’acord? Jo no li puc dir, ni li puc afirmar, com fa vostè, de si són «matons» o dei-
xen de ser «matons», o si es fa una cosa o se’n fa una altra. Jo només li puc dir, per 
la informació que tinc ara, que la policia ha estat requerida per un tema de seguretat 
pública i han anat cap allà, com és evident. A partir d’aquí, quan acabi tot i tingui 
els informes corresponents, jo els informaré a vostès, com pertoca.

Pel que fa al Partit Popular, em diu que no reconec els errors. Sí, els reconec, 
tots, ja ho he dit abans, no els meus, els meus i els de tot el Departament d’Interior. 
Tots els errors d’aquestes 22.000 persones pràcticament que representen els cossos 
de seguretat i emergències de Catalunya, tots, els admeto jo tots, al capdavant. I si 
han de fer alguna cosa facin-la contra meu, no contra els treballadors i treballado-
res que, de veritat, estan posant-hi el coll i l’ànima per afrontar aquesta crisi que 
hi ha. 

La notícia que ha citat vostè, l’ha citat correctament, la del 18 de març, i correc-
tament l’ha citat quan jo feia referència a una desinfecció de l’Aeroport del Prat, és 
cert. Però és que ja li he explicat abans: de res servia desinfectar l’Aeroport del Prat 
si al cap d’una estona hi tornava a passar gent, milers de persones per allà; no servia 
per a res, no servia per a res, i per això vaig fer la reflexió. I si se’n recorden de la 
imatge vostès veuran, si la recorden, ple d’agents de la UME, vestits de blanc, amb 
màscara i amb ulleres i tots protegits, i davant un cordó de fotògrafs fent fotos sense 
protecció, i a més a més estaven tots junts i tots agrupats. Per tant, no tenia sentit 
allò que s’estava fent, no tenia gens de sentit. I és per això que jo vaig dir el que ha 
citat vostè, per això ho vaig dir, però ho vaig dir el 18 de març; ho vaig dir el 18 de 
març i concretament amb l’aeroport.

Per què no es va intervenir a la Garriga? Doncs, li ho ha contestat la diputada 
Fornells. Bàsicament, perquè els mercats d’alimentació i de productes bàsics estan 
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permesos. De la mateixa manera que vostè cita aquest mercat, un mercat en una pla-
ça, també em podria citar, per exemple, un centre comercial. O és que només poden 
vendre les botigues o els centres comercials d’alimentació, i els pagesos o aquestes 
activitats que tenen segurament petits autònoms de venda d’alimentació, que ho fan 
d’una forma no sedentària i que van pels diferents pobles, doncs, no estan prohibi-
des. Per tant, podríem anar a comprar al Mercadona, però no podríem anar a com-
prar al pagès del teu poble? Doncs bé, això, ara per ara, no està prohibit i, per tant, 
està permès i allà es va permetre.

Es va comprar material abans, no sé quin dia, però el Cos de Mossos d’Esquadra 
tenia mascaretes FFP2 i FFP3; les tenia comprades amb anterioritat que vingués tot 
el que ens va venir.

Esquerra Republicana ha dit que faria les preguntes després amb les preguntes 
que em faran, i Junts per Catalunya... Segur que el Comitè Territorial de Girona 
funciona molt bé. Els altres també funcionen molt bé per la informació que tinc jo, 
segur. Jo el que venia a dir és que..., segur que uns funcionen millor que d’altres, se-
gur, però que jo crec que són elements de coordinació amb el món local que ens 
funcionen molt i que, per tant, els alcaldes i alcaldesses, els ajuntaments, que són 
els que estan a primera fila, que estan a trinxeres –per dir-ho d’alguna manera–, se-
gur que quanta més informació i coordinació hi ha en aquest cas amb la Generalitat, 
millor, i per tant, intentar tractar-ho tan bé com podem.

I fins aquí, president. I estar a disposició per al següent torn.

El president

Moltíssimes gràcies, conseller. Bé; doncs, ara farem un breu recés per comprovar 
la connectivitat. La videoconferència i la comissió segueix funcionant, i passarem, 
doncs, a continuació també, després d’aquesta petita aturada tècnica, al següent punt 
de l’ordre del dia, que són les preguntes amb resposta oral.

Fins ara, fins d’aquí a un moment.

La sessió se suspèn a un quart de vuit del vespre i nou minuts i es reprèn a un quart de 

vuit i onze minuts.

El president

Bé; doncs, reprenem la sessió amb les preguntes amb resposta oral per part del 
conseller.

La substanciació d’aquestes preguntes amb resposta oral es fa de conformitat 
amb l’article 165.3 del Reglament del Parlament, amb el benentès que la publicació 
oficial s’ha substituït per la distribució prèvia per mitjans electrònics, en virtut del 
que estableix l’article 108.4 del mateix Reglament del Parlament.

El president del Parlament, amb data 2 d’abril, per delegació de la Mesa del 
Parlament, va acordar distribuir el nombre de preguntes amb resposta oral entre 
els grups i subgrups parlamentaris de forma que el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Junts per Catalunya i Republicà tenen dret a formular tres preguntes; el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari Catalunya 
en Comú Podem tenen dret a formular dues preguntes, i el Subgrup Parlamentari 
CUP- Crida Constituent i Partit Popular de Catalunya tenen dret a una pregunta 
cadascun.

L’ordre de les preguntes, com ja vaig informar als portaveus, es farà de major a 
menor dels grups parlamentaris, deixant per al final els dos grups que donen suport 
al Govern i tancant, per tant, el Grup de Junts per Catalunya.

Per tant, la primera pregunta li correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Els recordo que és per un temps de dos minuts i mig per fer la pregunta i dos minuts 
i mig per respondre-la amb dos torns com a màxim.
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Pregunta al Govern sobre la política de personal del Departament 
d’Interior en relació a l’acompliment de les tasques dels servidors 
públics per lluitar contra la Covid-19

311-01597/12

Doncs, la primera de les preguntes li correspon al Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, que és la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la políti-
ca de personal del Departament d’Interior en relació a l’acompliment de les tasques 
dels servidors públics per lluitar contra la Covid-19, que la fa el diputat senyor Jean 
Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. 
Conseller, ¿qué medidas se han tomado desde el Departamento de Interior en 

la gestión de los equipamientos sanitarios y medidas de protección individual y, 
de la misma manera, a qué nivel de desinfección en comisarías, vehículos y salas de 
control?

El president

Gràcies, senyor Castel; li queden dos minuts i vuit segons per repreguntar. És el 
torn ara del senyor Buch. 

El conseller d’Interior

Bé, les mesures que s’han pres han estat sempre en funció dels criteris de les 
autoritats sanitàries i en funció també de la realitat del mercat, que com saben ha 
rebentat, no ha servit amb la normalitat que hauria de servir i, per tant, sota el criteri 
de les autoritats sanitàries i sota l’activitat que ens trobàvem al mercat anàvem fent 
aquestes gestions que vostè demana.

El president

Gràcies, senyor Buch; a vostè li resten dos minuts i dos segons per a la resposta. 
Doncs, és el torn novament del senyor Castel. Té el micro tancat. Si us plau, obri el 
micro, senyor Castel.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Conseller, nosaltres tenim constància que ha tingut 
les denúncies que ha tingut vers els sindicats, que ha tingut els advertiments tam-
bé des de l’àmbit judicial, i ens consta també que hi ha hagut reclamacions i pres-
sions dels mateixos agents perquè es desinfectessin sales on hi havia hagut positius 
i que el departament no estava actuant. 

És increïble que haguem de tenir els nostres agents fent la pressió, fent de de-
partament, fent aquella responsabilitat que hauria d’estar fent vostè o el seu director 
general.

En aquest sentit, volem demanar curositat en la gestió, com li deia abans; rigor i 
responsabilitat. Els nostres agents es juguen la vida, com li deia en altres interven-
cions d’avui. (Tall de comunicació) i des del rigor i de la responsabilitat, li demanem 
i busquem primer que la persona estigui al cantó de la necessitat.

Tampoc entenem com vostè pot dir que tenien tota aquella prevenció dels mit-
jans d’equipaments individuals ja comprats i no es posaven a disposició dels agents. 
Vèiem comissaries les primeres setmanes, li podríem fer un decàleg de comissaries, 
on anaven al magatzem i no trobaven ni la caixa de mascaretes.

En aquest sentit, conseller, creiem que ha mancat responsabilitat. Creiem que 
vostè ha de donar moltes explicacions i demanaríem també saber quants positius 
s’han detectat, quantes actuacions, quantes desinfeccions s’han portat a terme, on, 
quan i en quins llocs.
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Conseller, és de rebut que vostè ens doni aquesta informació i deixi de tirar pi-
lotes fora. Assumeixi la responsabilitat i comenci a contestar les preguntes que són 
de rigor i de rebut que avui vostè contesti.. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Doncs, per respondre, és el torn del ‘molt hono-
rable conseller.

El conseller d’Interior

Sí. Respecte les decisions judicials, ja ho he explicat alguna vegada. Hem tingut 
resolucions judicials en d’altres territoris de l’Estat espanyol que, a diferència d’al-
tres, anaven a fer complir coses que en aquest moment eren pràcticament impossi-
bles, però no dir impossibles del tot, bàsicament pel trencament del mercat, com els 
he dit.

Avui mateix estàvem esperant un carregament de molt de material que, degut que 
allà, al país d’origen on s’havia comprat, va canviar tot el protocol d’enviament de  
material i, per tant, segurament ens arribarà dijous; no el tindrem avui, perquè ho 
han canviat. Per tant, hi ha elements que tu, per molt que vulguis, doncs, no pots... 
És com si volguéssim fer que la pluja en lloc de caure del cel a la terra canviéssim, 
i hauria d’anar de la terra al cel. Això seria impossible de fer. 

Respecte, per exemple, els EPIs, el material dels equips de protecció individuals, 
la Generalitat, quan va veure que teníem aquesta centralització de compra per part 
de l’Estat i aquest trencament del mercat, vam decidir prioritzar primer sempre el 
món sanitari, bàsicament perquè era el que estava en el cos a cos amb els possibles 
malalts i, per tant, se’ls havia de protegir.

En el segon grau de priorització hi havia cossos de seguretat i emergències, i 
també el personal de presons, no?, i tot el personal que, evidentment, tenia contacte 
amb els malalts però que era a segon terme. 

I així és com hem intentat seguir. Tant de bo haguéssim tingut tot el material, 
tant de bo no ens haguessin fet centralitzar les compres, tant de bo aquest país o 
aquest estat no depengués d’altres estats per al subministrament d’aquest material, 
però això no va ser així. 

Per tant, vam haver de prioritzar i primer de tot, sempre, ha anat al món sanitari.

El president

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la protecció civil per a fer front a la Covid-19
311-01598/12 

La següent pregunta li correspon també al Grup Parlamentari de Ciutadans. És 
la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció civil per 
fer front a la Covid-19. Té la paraula el senyor Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Conseller, ¿Qué acciones principales se han llevado a 
cabo? ¿Qué tipo de coordinación y acciones concretas han impulsado contra el Co-
vid-19 desde Protección Civil, Bomberos...? ¿Y han existido acciones cruzadas entre 
la Generalitat y el Ministerio de Interior?

El president

Gràcies, senyor Castel. És el torn de resposta de l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Sí, li puc dir que sí. De totes les preguntes que em fa, sí, la resposta és que sí.
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El president

Per repreguntar, per un temps de dos minuts i onze segons, té la paraula el se-
nyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Conseller, és una mica increïble que, per una banda, digui 
que no li passen informació i, per l’altra banda, veiem com constata vostè que hi ha 
una comunicació, quan em contesta que sí a totes aquestes informacions i accions 
creuades.

És evident que aquí hi ha una manca també per part seva, però, li diré més, no 
entenem com no s’ha aprofitat des del minut u la col·locació activa entre les Forces 
Armades en tasques de desinfecció i organització de muntatge d’hospitals de cam-
panya.

Se n’ha parlat, però veiem la desinformació en molts de casos, que vostè informa 
d’allò que a vostè li convé, però en molts de casos no ens dona la informació verda-
dera del que està passant.

Fa un moment també deia que no tenia les dades de la Policia Nacional i ara ens 
evidencia que la informació és creuada.

Davant d’això, tornem a dir-li: rigorositat, responsabilitat i corresponsabilitat en 
la seva gestió. Volem tenir aquesta informació i els grups parlamentaris tenim dret 
a tenir aquesta informació. 

No m’ha contestat ni en quantes sales ni en la primera pregunta, ni ara tampoc 
m’està contestant els detalls de les accions entre Protecció Civil, Bombers, junta-
ment amb l’Estat. Quines han sigut les tasques? Perquè també, quan parlem de Pro-
tecció Civil, hem vist força descoordinació i en aquest sentit voldríem saber quin és 
el seu parer, quines han sigut aquestes accions de coordinació, i també quines han 
sigut en detall, conseller, en detall, aquestes accions creuades a nivell del Ministeri 
d’Interior envers de quines han de ser les actuacions envers la necessitat a Catalunya. 

Entenem que és una informació que els grups parlamentaris volen tenir al detall 
i no que ens respongui com ha contestat «sí a tot» en la primera intervenció.

Conseller, li demanaria una resposta adequada, una resposta amb arguments i 
una resposta que doni resposta –i perdó per la redundància– a tot allò que se li ha 
preguntat. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel.
És el torn de l’honorable conseller, per un temps de dos minuts i vint-i-cinc 

segons.

El conseller d’Interior 

Gràcies, president. Bé, vostè..., jo he entès abans que em deia si hi havia infor-
macions creuades. Potser de l’àudio no ho he acabat de sentir bé. Ara he entès que 
parla d’accions i actuacions creuades. Doncs sí, hi ha hagut treball en equip en se-
gons quins llocs, però no li puc detallar en quins, eh? 

Jo estic convençut, per exemple, que a l’hospital temporal de Sabadell aquí hi ha 
actuat UME, ha actuat Bombers i ha actuat també Salut, és evident, d’acord?

Li he dit que no ens passaven una informació, però li he dit abans, en el context 
anterior, davant d’una pregunta sobre les actuacions policials i sobre les actes aixe-
cades; no ens la donen, aquesta informació. No me barregi les coses, si us plau. No 
me digui que abans li he dit una cosa i ara una altra, quan són preguntes totalment 
diferents. O sigui, si hem de jugar al joc aquest de fer anar tot el que m’interessa a 
mi per fer quedar malament al conseller de la Generalitat, doncs jo crec que aquí no 
ajudarem ni als ciutadans ni a la relació que puguem tenir vostè i jo.

I respecte a les actuacions que tenen els cossos d’emergència, ho torno a dir, 
sempre són a requeriment del Departament de Salut, perquè és qui gestiona l’emer-



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  47 

gència i és qui ens diu on requereixen i, en funció de la disponibilitat que hi ha en 
els diferents cossos, a partir d’aquí és on s’actua. D’acord? I totes les actuacions que 
fa la UME, que no totes les decidim des del Departament d’Interior, perquè d’altres 
venen, la gran majora venen decidides per part de la Delegació del Govern... Nosal-
tres en tenim informació, però no decidim ni on van ni on deixen d’anar.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la política informativa relativa a la pandèmia de 
la Covid-19

311-01599/12

La següent pregunta també li correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans. És 
la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informati-
va relativa a la pandèmia de la Covid-19. Té la paraula el senyor Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Conseller, com valora la política d’informació que ha 
portat a terme el Govern al detall i com l’elaboren a nivell diari?

El president

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Si entenem la política comunicativa no solament com les rodes de premsa, sinó 
amb la rodes de premsa, els fulls informatius, el Preguntes freqüents del Departa-
ment d’Interior, la informació que està donant el Departament de Salut, la infor-
mació que està donant el Departament d’Empresa, la informació que està donant el 
Departament de Treball, tot el que són xarxes socials, totes les webs, tot, tot i tot, 
doncs entenc que és positiva. Segur que hem fallat en alguna cosa, però la valoració 
és positiva.

El president

Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula el senyor Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. (Pausa llarga.) Sembla que no es connecta...

El president

Jean Castel, parli, parli.

Jean Castel Sucarrat

Conseller, entenem el que vostè intenta dir-nos, però el que hem vist ha sigut 
molta propaganda. Li demanaria menys propaganda, menys mantres, com ja li deia 
avui, i més lleialtat institucional. 

El Govern tampoc ha estat actuant amb decisió quan tocava, i és bo que comenci 
a fer reconeixements també dels errors que s’han pogut tenir. 

No estem aquí avui per esmenar errors, sinó per anar de la mà envers de les solu-
cions. Com li deia en la meva primera intervenció avui, estem al cantó del Govern, 
estem al cantó del Govern d’Espanya, del Govern de la Generalitat, estem al seu 
cantó per prendre totes aquelles mesures, però volem també la curositat i el rigor 
quan informem.

Com li deia abans, deixi la mofa, que a vegades cau en el ridícul, no toca. Vostè 
deia ahir unes paraules, «no toca», i jo li dic avui: conseller, no toca segons i què, 
no toquen els canvis d’idioma en to mofa i toca més la pell, toca més tenir la pell 
fina en aquests moments 
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Menys fantasmes, més sentit comú en base al sentit d’Estat. Com li deia avui, 
vostè és Estat, és conseller de la comunitat autònoma i vostè pertany a l’Estat i, per 
tant, li demanem la mateixa responsabilitat institucional quan parlem de la política 
d’informació del Govern de la Generalitat.

Deixi, en molts casos, com hem vist ahir mateix, de fer el ridícul i de fer passar 
vergonya a tot el conjunt dels catalans. Els catalans volem un govern d’alçada en 
aquests moments, un govern que aboqui solucions, que doni garanties de futur, un 
govern que sigui al cantó del problema, abocant i explicant a tota la ciutadania, com 
no pot ser d’una altra manera, el que és governar, que és haver d’informar a tots els 
catalans en aquest moment de la realitat, del moment i de la veritat, conseller. I aquí 
ningú...

El president

Diputat, ha exhaurit el temps.

Jean Castel Sucarrat

...ni un altre. Gràcies.

El president

Per respondre, és el torn del conseller, per un temps de dos minuts i vint segons.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Bé, li ho explico. Nosaltres des de la Generalitat hem intentat 
assegurar la coherència amb un missatge compartit, perquè teníem diverses accions, 
diverses actuacions, diversos departaments i hem intentat, doncs, cohesionar el mis-
satge per intentar no confondre a la ciutadania i, bàsicament, no enviar missatges 
contradictoris, perquè enteníem que era una situació en la qual el que calia a la ciu-
tadania era rebre una informació fidel, veraç i el més transparent possible. I aquest 
és l’objectiu i crec que l’estem complint, d’acord?

Hem treballat amb xarxes socials –Facebook, Twitter, Instagram. Hem instal·lat 
la bústia única a la Generalitat. Per exemple, també puc posar l’exemple del market-
place, hem centralitzat tot el que han sigut oferiments empresarials. Per exemple, 
en el camp d’Interior, permanent vostès han vist l’intendent Saumell i el subdirector 
general de Protecció Civil, en Sergio Delgado, permanentment responent tot tipus 
de preguntes, etcètera. 

Vostè diu que hem comès errors. Doncs, si vostè creu que hem comès errors jo 
li demano disculpes. 

Vostè diu que estan al nostre costat, que hem d’estar al costat. Doncs, si estan al 
nostre costat els ho agraïm molt, però nosaltres no ens dedicarem a estar pendents 
de si el problema és l’Estat o el problema és Europa, o el problema és no sé què. El 
nostre problema únic són els catalans i les catalanes i la seva salut. Per tant, amb 
aquest objectiu és com hem treballat.

Gràcies, president

El president

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la raó per la qual no s’han activat els bombers 
voluntaris i s’ha limitat l’actuació dels bombers professionals 

311-01603/12

La següent pregunta li correspon al Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. 

La primera d’aquestes preguntes és la pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la raó per la qual no s’han activat els bombers voluntaris i s’ha 
limitat l’actuació dels bombers professionals. Té la paraula el senyor Carles Castillo.
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Senyor conseller, per quina raó en un model mixt com el que 
tenim a Bombers de la Generalitat, en què els i les voluntàries formen part essencial 
del Sistema d’Emergències, lluny d’activar-lo en la situació de greu necessitat que 
tenim i hem tingut, els van desactivar i els van ordenar que no anessin als parcs a 
ajudar, com ells volien i pretenien? I per quina raó igualment no s’ha permès tam-
poc als bombers professionals desenvolupar al màxim les possibilitats que ens dona 
precisament la seva professionalitat ben contrastada, com ells volien i pretenien des 
del principi?

Gràcies, senyor conseller.

El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Bàsicament, va ser per criteris operatius, i en cap cas polítics, 
que es va decidir preservar el Sistema d’Emergències de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments, per criteris operatius preservar-lo fins que no tinguéssim exac-
tament la garantia que era un sistema que no queia, vaja, que el podíem mantenir viu 
i a la vegada poder col·laborar i contribuir a la lluita contra el Covid-19.

El president

Per repreguntar, per un temps màxim de dos minuts, té la paraula el senyor Cas-
tillo.

Carles Castillo Rosique

No cal, no els faré servir, president.

El president

Doncs, moltes gràcies. Llevat que el conseller vulgui dir quelcom més, jo entenc 
que esgotem aquesta pregunta.

Pregunta al Govern sobre la raó per la qual no es van apartar els 
professionals dels serveis públics d’emergència per a evitar que es 
contagiessin amb la Covid-19

311-01604/12

Per tant, passem a la següent pregunta, que també li correspon al Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la raó per la qual no es van apartar els professionals dels serveis 
públics d’emergència per evitar que es contagiessin amb la Covid-19.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Senyor conseller, bona tarda. Pot dir-nos per què no van apar-
tar des d’un primer moment els professionals considerats com a grups de risc per 
ser especialment vulnerables a la Covid-19 i quin control i seguiment s’està fent dels 
professionals d’emergències contagiats o que han estat aïllats? 

Gràcies. 

El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Ho he intent explicar al llarg de tota aquesta sessió. Bàsicament, sempre hem 
seguit els criteris únics de les autoritats sanitàries i, per tant, s’han apartat quan les 
autoritats sanitàries ho han dit i si no s’havien apartat abans és perquè no hi havia 
aquesta ordre.
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El president

Per repreguntar, té un minut i quaranta-tres segons. Té la paraula el senyor Car-
los Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, senyor president. Jo li vull recordar, senyor conseller, que la Subdi-
recció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral és el 6 d’abril el que fa les 
mesures de prevenció i protecció del personal especialment sensible al coronavirus. 
Després, el dia següent mateix de la resolució judicial... Avui mateix hi ha una reso-
lució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha dit que cap mosso que 
hagi estat en aïllament pot treballar sense un test que doni negatiu. El que vostès 
pretenien també que poguessin treballar. 

No s’entén, conseller, no s’entén. I, de fet, una de les coses que es posen de ma-
nifest en aquesta crisi, senyor conseller, si m’ho permet, a vostè i a altres companys, 
no és la necessitat d’un Estat. El que ha fet aquesta crisi és fer saltar tots els dogmes 
liberals i neoliberals. I permeti’m, conseller, que li recordi de quina família prové 
vostè i quina és la família política catalana que ha fet les retallades de l’estat del 
benestar.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per respondre, per un temps de dos minuts i tretze se-
gons, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Sí, ens hem trobat, com diu vostè, un jutge o una jutgessa, no ho sé, que ha de-
cidit sobreposar-se a les indicacions que ens donen al Departament de Salut i les 
autoritats sanitàries. Per tant, segurament aquest jutge posa en qüestió, segurament 
per la seva formació, pel seu coneixement en matèria de salut, posa en qüestió tot 
el que ha fet l’autoritat sanitària, i aquí no puc dir res. Segurament, si un jutge creu 
que sap més que l’autoritat sanitària jo no puc dir res més que ho hem de complir.

I que vostè em digui el que m’ha dit al final, quan sembla ser que preocupa més 
les empreses de l’Íbex que no pas la salut de la ciutadania a un partit que governa 
a l’Estat espanyol, doncs, miri, em preocupa; em preocupa i em sap molt de greu el 
que m’ha dit.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la col·laboració dels bombers i de Protecció 
Civil amb les autoritats sanitàries 

311-01608/12 

Les dues següents preguntes corresponen al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, la primera de les quals és pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la col·laboració dels bombers i de Protecció Civil amb les autori-
tats sanitàries. Per formular-la, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Conseller, entenem que des del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat i des de Protecció Civil es poden fer aportacions molt significatives als 
requeriments de les autoritats sanitàries. Estic pensant en tasques de desinfecció 
d’infraestructures d’equipaments o l’habilitació d’hospitals de campanya, entre mol-
tes d’altres. 
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En la seva compareixença d’aquesta tarda ens ha detallat algunes d’aquestes tas-
ques que s’han dut a terme des del Cos de Bombers de la Generalitat, cosa que li 
agraïm, i ens ha explicat que va ser a partir de principis d’abril que van intensificar 
la col·laboració de bombers amb les autoritats sanitàries, i que la primera desinfec-
ció d’una residència per part dels bombers de la Generalitat va ser el dia 3 d’abril, a 
Sabadell, és a dir, un mes després que s’activés el Procicat.

Ens podria explicar com ha funcionat aquesta col·laboració amb les autoritats 
sanitàries al llarg de l’emergència i per quin motiu no es va intensificar aquesta  
col·laboració abans?

El president

Gràcies, senyor Parés. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

El 3 de març es va fer l’aprovació per part del Govern de la Generalitat de l’ac-
tualització del pla i es va activar en fase de prealerta.

Per tant, vostès saben que tenim prealertes per inundacions, prealertes per vent, 
prealertes per onatge, i no vol dir que activis tot el sistema d’emergències amb una pre-
alerta, vol dir que estem en prealerta. Normalment hi ha prealerta, alerta i emergèn-
cia. Per tant, és en fase d’emergència quan ‘si vol pot començar a comptar, i això  
passa a mitjans de març i a principis d’abril si s’activa, un cop hem garantit que el 
sistema de bombers, de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments està garantit. 
I sempre s’ha fet amb l’operatiu al costat, sempre.

El president

Per repreguntar, per un temps d’un minut i quaranta-dos segons, té la paraula el 
senyor Parés. 

Marc Parés Franzi

Gràcies, conseller. En tot cas, nosaltres ja sabem què és la fase de prealerta, però 
considerem que el 3 d’abril és una data tardana, tenint en compte que, per exemple, 
Bombers de Barcelona van començar a desinfectar residències pràcticament una 
setmana abans o que l’emergència era realment significativa i que veiem en altres 
municipis com voluntaris i voluntàries de Metges Sense Fronteres, per exemple, o 
altres organitzacions habilitaven hospitals de campanya. 

Aleshores, simplement no acabem d’entendre perquè els bombers de la Genera-
litat, quan ho estaven sol·licitant, quan el cos estava sol·licitant ser útil i hi havia una 
demanda explícita especialment de residències, però també d’altres àmbits, com els 
hospitals de campanya, no entenem perquè va costar tant que finalment es decidís 
activar Bombers i altres cossos de Protecció Civil en aquestes tasques.

Entenem que haver-ho fet abans hauria pogut contribuir a reduir malauradament 
l’impacte que està tenint aquesta crisi en un sector tan específic com és el de les re-
sidències. Com tampoc entenem que no es volgués, doncs, acceptar per part de la 
Generalitat, col·laboració d’altres organismes que haurien permès avançar en aques-
ta solució, o que molts municipis es van haver d’espavilar pel seu compte contractant 
serveis de desinfecció en empreses privades.

Simplement, creiem que des del Departament d’Interior es podria haver ajudat 
més. En tot cas, celebrem que a hores d’ara ja s’estigui treballant en aquesta direcció.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per respondre, per un temps d’un minut i quaranta-tres 
segons, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Entenc perfectament que vostès tinguin una batalla política contra el que jo pu-
gui representar, però jo els demano, si us plau, que no faci una batalla contra els 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  52

operatius, que són els que en saben; són els experts i són els que van decidir quan 
era el moment per poder-ho fer. I si no ho van fer abans és perquè creien que no era 
el moment.

Vostès es pensen que un servidor de vostès, el conseller, decideix quin dia es fan 
les coses o es deixen de fer? Quin dia van a desinfectar o quin dia deixen de desin-
fectar? Jo em moc sempre pels criteris dels operatius. Primera.

Segona, quan vostè parla de municipis que es van haver de buscar la vida, no li 
dic pas que no, però moltes d’aquestes residències són privades i moltes d’aquestes 
residències podien haver recorregut a serveis privats, perquè eren residències que 
formen part del sistema públic però que són residències privades, i per tant, en lloc 
de recórrer a serveis públics, que altres potser ho podien necessitar, haguessin pogut 
recórrer a empreses de desinfecció privades.

Per tant, repeteixo, si volen la batalla política amb mi, tota la que vulguin, però 
contra els operatius jo no els hi permetré.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre l’eficàcia del dispositiu policial per a garantir el 
confinament 

311-01609/12 

La següent pregunta és també del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. És la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia 
del dispositiu policial per a garantir el confinament. Té la paraula el senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Conseller, com valora l’eficàcia del dispositiu policial per ga-
rantir el confinament? I li formulo aquesta pregunta sense cap ànim de batalla polí-
tica, sinó simplement per aclarir qüestions, que crec que és la nostra responsabilitat.

I li formulo des d’una doble perspectiva. La primera, hem tingut coneixement 
per part d’alcaldes i alcaldesses de la Cerdanya o de la Costa Brava que hi ha hagut 
un desplaçament significatiu de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona a la 
seva segona residència durant els primers dies de l’emergència, però també durant 
aquesta Setmana Santa, uns desplaçaments que, com sabeu, han sobresaturat els 
hospitals comarcals d’aquestes zones o als centres d’atenció primària i que, per tant, 
té unes conseqüències greus des del punt de vista de la gestió de la crisi.

Per tant, la primera perspectiva és aquesta, l’eficàcia del dispositiu per evitar que 
això que no havia de passar, doncs, sembla que ha passat amb un grau significatiu.

I la segona perspectiva de l’operatiu policial en sí, doncs, ens consta que amb 
l’operatiu Orís –i ho ha afirmat també vostè en la seva compareixença– es va voler 
augmentar l’operativitat del cos, passant del quadrant habitual d’1x5 a 4x2, quatre 
dies treballant dotze hores i dos de descans, i es va fer sense materials d’autoprotec-
ció suficient i sense disposar dels tests. Això va poder provocar que s’hagués d’aïllar 
molt personal que potser no estava contagiat o que tornés a treballar personal aïllat 
que potser encara estava contagiat.

La pregunta és si creu que des d’aquesta perspectiva el dispositiu ha estat efi-
caç o potser s’hauria pogut operar d’una altra manera, com també demanaven, per 
exemple, alguns sindicats, des del punt de vista de reduir l’efecte del mateix contagi 
sobre els agents del cos?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 
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El conseller d’Interior

Sí, miri, en total s’han realitzat 1.071 controls, 1.071, entre la setmana dotze, la 
setmana tretze, la setmana catorze i la setmana quinze. Per tant, no s’ha estat de 
braços creuats.

En el mateix moment que això estava passant, teníem pràcticament un centenar 
d’operatius que estaven vetllant pel confinament de la Conca de l’Anoia i a la vega-
da també estàvem amb personal, amb agents que havien d’estat confinats o aïllats 
a casa seva. Per tant, amb el que hem tingut, doncs, hem fet tot el que hem pogut. 

Una de les preguntes que també es pot fer, diputat, és com és que la ciutat de 
Barcelona, que és on viu més gent, no hi havia els dispositius, per exemple, per part 
de la Guàrdia Urbana, no? Això també ens ho podíem plantejar per evitar que tanta 
gent que diu vostè que va anar a les segones residències, doncs no ho han fet.

Jo no criticaré cap cos, perquè bàsicament qui decideix on van els controls i 
quants agents s’hi destinen són decisions operatives. Jo no jugaré al joc que fa vostè, 
diputat, de veritat, jo no ho faré. Jo tinc la confiança amb els responsables dels cos-
sos policials, sigui la Guàrdia Urbana a Barcelona, governi qui governi, siguin els 
Mossos d’Esquadra o sigui la Policia Local de Mataró o de Sant Vicenç de Montalt, 
la que sigui. Confiança absoluta amb ells i amb elles perquè a l’hora de fer complir 
aquest confinament s’hagi de fer complir amb la màxima pulcritud i encert possible. 
Per tant, la confiança hi és tota.

I si algú s’ha escapat, doncs, miri, s’han aixecat sancions..., perdó, s’han aixecat 
actes i posteriorment espero que els arribin les seves sancions corresponents.

Gràcies, president.

El president

Per repreguntar, i per un temps màxim de cinquanta segons, té la paraula el se-
nyor Parés. 

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Conseller, si fos regidor de l’Ajuntament de Barcelona o de 
qualsevol altre municipi formularia aquestes preguntes, però soc diputat al Parla-
ment de Catalunya i, per tant, em correspon exercir la funció de control parlamen-
tari sobre vostè, que és el conseller. Sense ànim d’ofendre a ningú, ni de posar en 
dubte dispositius operatius, però en tot cas entenem que és vostè que ha de donar 
resposta sobre l’eficàcia d’aquests operatius.

I em remeto a les dades, no les dic jo, sinó alcaldes i alcaldesses de la Cerdanya 
o de la Costa Brava, i declaracions també en el marc dels hospitals d’aquestes co-
marques, que això ha passat. I, per tant, entenem que té sentit formular la pregunta 
de com és que això ha passat i si ho hem de tenir en compte per evitar que pugui 
passar en futures ocasions.

Entenem perfectament les limitacions dels dispositius, però també li plantegem 
–i creiem que és una pregunta raonable– si l’operatiu, com han plantejat alguns ac-
tors del mateix Cos de Mossos d’Esquadra, com alguns sindicats, si l’operatiu...

El president

Se li ha exhaurit el temps.

Marc Parés Franzi

... a la millor s’hauria de plantejar des d’un punt de vista de major autoprotecció.
Gràcies, president.

El president

Ara té la paraula, per un temps de cinquanta-un segons, l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Gràcies, president. És evident que a mi m’hauria agradat que hi haguessin hagut 
més EPIs, és evident que a mi m’hagués agradat que hi haguessin hagut més agents, 
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és evident que a mi m’haurien agradat més controls, però també li dic que amb la 
situació en què estàvem i amb la realitat que teníem es va fer tot el que es va poder.

I vull agrair infinitament a totes les persones que han format part dels sistemes 
de seguretat pública de Catalunya, i també del sistema de seguretat privada de Ca-
talunya, als agents de seguretat privada, també els vull agrair tota la feina que han 
fet, segurament no tan ben servits com haurien d’estar i segurament no amb les ho-
res que ens hagués agradat a tots. Però amb la realitat que ens trobàvem, s’ha fet tot 
el que s’ha pogut.

Gràcies, president.

El president

Gràcies conseller. 

Pregunta al Govern sobre els expedients sancionadors incoats per 
infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana 

311-01593/12 

Moltes gràcies, conseller. La següent pregunta li correspon al Subgrup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent, i és pregunta al Govern a respondre oralment  
en comissió sobre els expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei or-
gànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana. Per formular la pregunta té la 
paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Bé, conseller, li anàvem a fer aquesta pregunta, com molt bé 
li ha traslladat el president, però vostè ja ens ha contestat durant la compareixença. 
Ja ens ha dit que no s’ha iniciat cap expedient sancionador en base a la Llei mordas-
sa i que, per tant, només s’han aixecat actes. 

Li hem preguntat també durant el transcurs de la compareixença que quantes ac-
tes s’han aixecat i quantes d’elles han estat per desobediència. Ens ha contestat vostè 
que no té aquestes dades. Per tant, no ens queda una altra que fer-li aquesta pregun-
ta per escrit i esperar-nos els terminis corresponents perquè vostè ens la contesti de 
forma escrita des del departament.

El president

Gràcies, senyora Sirvent. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Gràcies, diputada. És cert que després d’estona i de preguntes i repreguntes és 
normal que alguna hagi caigut abans.

Però, miri, fem una cosa, vostè faci la pregunta per escrit, però quan jo tingui la 
dada que vostè m’ha demanat avui, quan jo la tingui jo li faré arribar; no a vostè, a 
tots els grups parlamentaris. Vull dir que, més enllà del formalisme que ho faci per 
escrit i tingui la resposta com tenen sempre per escrit, jo tan bon punt tingui les da-
des de les actes aixecades per desobediència els hi faré arribar a tots i a totes.

El president

Gràcies, conseller. Per repreguntar, si és el cas, té la paraula la senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Simplement, donar-li les gràcies, conseller, per traslladar-nos aquesta informació 
el més aviat possible i tornar a insistir que ja coneixem quina és la discrecionalitat  
o el marge de discrecionalitat que dona la Llei mordassa. 

Les sancions, ja ho ha dit vostè, van de 300 a 60.000 euros. Quan s’aplica una 
sanció de 500? Quan s’aplica una sanció de 10.000? Quan s’aplica una sanció de 
60.000? Em poden multar amb 60.000 euros per passejar el gos cent metres més 
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enllà del que està establert reglamentàriament? Em poden multar..., amb quin marge 
de maniobra i en base a quina instrucció i en base a quina proporcionalitat?

Ens agradaria saber si, com a mínim el departament, ha donat algun tipus d’ins-
trucció i, si és així, que la faci pública perquè totes puguem sentir seguretat a l’hora 
de sortir al carrer i de saber quines sancions ens poden recaure a l’hora d’incomplir 
el confinament. Perquè el que hem de fer i el que no hem de fer ho coneixem perfec-
tament, però el que no sabem és exactament quines conseqüències té.

El president

Gràcies, diputada. Per respondre, per un temps màxim de dos minuts un segon, 
té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Doncs, miri, el règim sancionador sempre va acompanyat 
d’una llei en la qual es preveuen sancions i, per tant, queda estipulat allà. 

Amb aquest temps, evidentment, jo no li puc a vostè detallar quins casos són els 
lleus, quins són els greus o quins són els molt greus de dues lleis, recordo, la Llei de 
seguretat ciutadana i la Llei general de salut pública. Per tant, diguem que és molt 
complex sintetitzar tota aquesta informació en un minut i mig.

Però són aquestes lleis i segur que vostè, amb la seva capacitat i tot l’equip humà 
que representa el seu grup parlamentari, segur que li poden informar correctament 
i adequadament.

Gràcies, president. 

El president

Moltes gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre les mesures de protecció davant la Covid-19 
que s’han adoptat en l’àmbit de la seguretat

311-01607/12

La següent pregunta li correspon al Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. És pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les me-
sures de protecció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit de la seguretat. 
Per formular-la, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, per centrar més la pregunta és: quines mesures de pro-
tecció dels agents de Mossos d’Esquadra es van prendre per protegir-los davant la 
Covid?

El president

Gràcies, senyora García. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

També és una d’aquelles coses recurrents al llarg d’aquesta sessió d’avui.
Les mesures que es van prendre són les que, sota els criteris de l’autoritat sani-

tària, s’havien de prendre i les que el mercat ens ha donat possibilitat d’adquirir i 
lliurar. 

El president

Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula la senyora García. 

Esperanza García González

Gràcies, president. Ja sabia, conseller, que em sortiria amb això de «segons les 
recomanacions sanitàries».

La dada és que ens preocupa moltíssim la protecció dels agents dels mossos des-
quadra. Vostè ha dit, quan jo li he preguntat, per què no van adquirir protecció per 
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als mossos d’esquadra abans de l’estat d’alarma, vostè ha dit que sí. I la realitat és 
que el primer material que es va repartir, es va repartir el 19 de març. Que la segona 
afectació que vam saber, gràcies als mitjans, és que el 31 de març es va presentar 
una demanda de cautelarisme al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè 
els mossos d’esquadra estaven totalment desprotegits.

I la realitat és que el 26 de gener el sindicat dels Mossos d’Esquadra li van de-
manar aquesta compra i vostè s’hi va negar. La realitat és que després de tenir pràc-
ticament 1.700 agents de baixa, es van incorporant a dia d’avui sense fer ni tests ni 
PCR, cap dels dos, dins de l’activitat ordinària, aquesta última setmana [#4: 21:30] 
agents de Mossos d’Esquadra.

Per què no es fan aquests tests? Per què no es va adquirir el material abans? 
Per què part del material que ha sigut entregat ara està caducat i perquè encara, si 
la compra va ser amb tanta antelació, hi ha material pendent d’entrega fins al juny 
d’aquest any?

El president

Moltes gràcies, García. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Bé, diu que els preocupa; imagini’s el darrer responsable, com puc ser jo, ima-
gini’s la preocupació que puc tenir, no? Per tant, com a mínim aquesta preocupació 
compartida, tant per mi com, per exemple, pel secretari general, pel director ge-
neral o per la cap de serveis del Departament d’Interior, que és qui s’està ocupant 
d’aquesta compra. Per entendre’ns, aquestes tres persones i la Direcció General de 
Bombers, la Direcció General de Protecció Civil i personal del gabinet que estem 
aquí, al llarg d’aquests trenta-cinc dies, que els he dit que estem treballant jornades 
de dotze, catorze i setze hores, doncs estem treballant conjuntament i, per tant, ens 
preocupa, com a mínim, el mateix.

El que passa és que jo tinc una responsabilitat segurament penal i moral per ser 
al capdavant.

Miri, vam començar tota la sessió, diguem-ne, a partir de mitjans de març, vam 
començar amb material; teníem mascaretes, ho he explicat abans, no? Ara mateix 
s’estan fent PCR massius al Cos de Mossos d’Esquadra. 

Ara amb aquesta nova cautelaríssima o el que ens ha dictat el jutge o la jutgessa, 
haurem de canviar l’estratègia, perquè va en contra o va diferent o es desdiu del que 
diuen les autoritats sanitàries, no? Per tant, ens anem adaptant també a les realitats, 
perquè també ens van canviant el panorama cada dos per tres. 

Però bé, ens anem ajustant, perquè al capdavant de les nostres preocupacions pel 
que fa a aquesta matèria és evidentment la protecció dels treballadors públics de la 
Generalitat de Catalunya i, concretament, els del departament d’Interior.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, conseller. 
Les tres preguntes següents li corresponen al Grup Parlamentari Republicà. 

Pregunta al Govern sobre les incidències en els controls policials pel 
confinament 

311-01590/12 

La primera de les preguntes és: pregunta al Govern a respondre en comissió so-
bre les incidències en els controls policials pel confinament. Per formular-la, té la 
paraula el senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Gracies, honorable conseller.
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Primer de tot, volem reconèixer l’enorme esforç que està realitzant el Cos de 
Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya a l’hora de mantenir les mesu-
res de mobilitat restringides degut a la crisi del Covid, i entenem que aquesta és una 
tasca ingent que requereix la col·laboració dels ciutadans de Catalunya, la majoria de 
les quals ha sigut cívica i ens estan ajudant a contenir la pandèmia.

Ara bé, tot i reconèixer les dificultats amb les quals treballa el Cos de Mossos 
d’Esquadra i la policia local, volem comentar que hem detectat dos tipus d’incidèn-
cies: la primera, hi ha encara massa desplaçaments a segones residències; hi ha co-
marques on els nostres regidors ens estan reconeixent que hi ha ocupació d’aquestes 
segones residències per part de ciutadans d’altres zones de Catalunya.

Sabem que s’han reforçat els controls, però aquests no són suficients o no detec-
ten una part important de les persones incíviques.

Per altra banda, també n’hem trobat en el sentit contrari, un excés de zel per part 
d’alguns agents, en aquest cas més centrats en algunes policies locals que han multat 
a persones que estan fent desplaçaments associats a feines de voluntariat i de tercer 
sector, que són essencials, com persones que es dediquen a cosir màscares o entitats 
que reparteixen àpats a persones vulnerables.

Tot i que els casos que hem detectat s’han concentrat més en la primera setma-
na de confinament i que no en tenim detectats en aquesta darrera setmana, sí que 
preguem al Departament d’Interior que pugui estar alerta i faci o bé una base de 
dades que permeti el registre d’aquestes activitats autoritzades, o bé faci una ordre 
que detalli que no s’impedeixi aquesta activitat voluntària però essencial per afron-
tar la crisi del Covid.

A més, li demanem que les persones multades que hagin estat fent aquesta feina 
del tercer sector i voluntariat que ha sigut essencial per ajudar les persones més vul-
nerables..., se’ls revisi aquesta situació de multa.

El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. Més enllà dels casos individualitzats com el que vostè pot 
citar, perquè hi ha casos que segurament que un cop s’ha aixecat l’acta segur que 
hi ha..., bé, segur no, és així, és que ha de ser així, hi ha el procés administratiu de 
poder fer, un cop t’arribi la possible sanció, la reclamació, el plec de descàrrec, per 
entendre’ns, o les al·legacions corresponents per poder demostrar que tu estaves tren-
cant el confinament d’una forma ajustada a la llei o no, i per tant, a partir d’aquí es 
tirarà endavant i jo crec que es podrà demostrar a aquests casos puntuals que diu 
vostè.

I sí, els mossos d’esquadra ho han dit ple de vegades, hem fet tot el que hem po-
gut; les policies locals han fet tot el que han pogut, però aquí també no podem cul-
par només als cossos policials que la gent se salta els confinaments. També hem de 
pensar que vivim en una societat madura, una societat adulta i en la qual l’adminis-
tració, si més no la nostra, confia en la ciutadania. I, per tant, és evident que hi ha 
persones irresponsables i persones incíviques –i ho he explicat abans– que han vol-
gut o han pretès trencar el confinament bàsicament per al seu gaudi personal. I, per 
tant, evidentment, això ho hem de lamentar entre tots.

I més que ser una tasca policial, que ho és, és evident, també és una preocupació 
que tenim com a societat, que és aquesta insolidaritat i aquesta irresponsabilitat que 
alguns ciutadans tenen.

El president

Per repreguntar, té la paraula el senyor Rodríguez... Diu que desisteix de la re-
pregunta.
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Pregunta al Govern sobre les instruccions donades als bombers 
311-01591/12

Per tant, passem a la següent pregunta del Grup Parlamentari Republicà, que és 
la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions do-
nades als bombers. Per formular-la, té la paraula la senyora Núria Picas. 

Núria Picas Albets

Gràcies, president. Bona tarda, conseller, diputades i diputats.
Primer de tot, volem reconèixer i agrair la feina i els esforços fets a tots els pro-

fessionals que actuen en la gestió d’aquesta emergència de la Covid-19.
Dit això, i entrant en matèria pel que fa al cos de Bombers, bé, les preguntes que 

tenia preparades per al conseller ja me les ha anat responent acuradament durant la 
seva compareixença pel que fa a les actuacions en els darrers dies d’aquest col·lectiu, 
unes actuacions que no tenen gaire a veure amb les que realitza el cos habitualment 
en el seu dia a dia. Estem parlant que en el seu dia a dia, en un parc normal, els ser-
veis són rescats, són salvaments, són accidents de trànsit, són l’extinció d’incendis, i 
que ara s’han reduït al mínim aquest tipus d’actuacions.

Per tant, durant aquesta crisi sanitària tenim una demanda molt diferent de l’ha-
bitual i això no vol dir que estiguin parats. No deixem de tenir un grup operatiu que 
pot exercir amb molta professionalitat i dedicació a tasques de suport a altres grups 
i col·lectius que actuen en la gestió de l’emergència.

De fet, una de les accions que els bombers tenen atribuïda en aquesta crisi és la 
desinfecció en infraestructures i edificis, o el muntatge d’instal·lacions sanitàries de 
la campanya, especialment per a col·lectius més vulnerables, com és el cas de resi-
dències de la gent gran.

Aquestes actuacions durant bona part del mes de març no es van portar a terme 
per part d’aquest col·lectiu, però sí que ho van fer a finals de mes i ja amb una major 
intensitat en aquestes dues setmanes que portem del mes d’abril. 

Així doncs, per tant, conseller, la pregunta és què ha canviat perquè ara actuïn 
d’una manera més viva que no pas en la seva fase inicial d’aquesta crisi sanitària?

I ja per acabar, doncs, agrair la feina feta fins ara pels bombers, un col·lectiu que 
sempre ha donat la cara en situacions extremes i molt complexes, i amb molta pre-
carietat, i celebrem que ara participin de manera més activa en col·laboració amb el 
Departament de Salut i el DTASF.

Moltes gràcies i bon vespre.

El president

Per respondre, la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Gràcies, president. En tot cas, deixar clar que des del primer moment el cos de 
Bombers està dins del Procicat per pandèmies, aquest Procicat activat el 3 de març, 
com dèiem abans, i en el seu grup, té un grup en el qual lidera –ho he intentat ex-
plicar abans–, el que passa és que passats els dies i un cop hem vist que s’han pogut 
garantir les seves tasques ordinàries i la seva feina tan indispensable per un país 
com el nostre, doncs, ha treballat en quatre línies: el suport logístic en el muntatge 
infraestructures sanitàries temporals; el suport operatiu en la desinfecció d’edificis 
i infraestructures en situacions crítiques; el suport operatiu en la gestió d’escenaris 
amb múltiples víctimes, i la col·laboració amb les autoritats sanitàries amb la cessió 
d’infermeres, així com de vuit respiradors.

Agraeixo el seu to, diputada –li ho dic de veritat–, perquè avui m’ha semblat sen-
tir tons de crítica, fins i tot agra en aquesta matèria. La pregunta que jo em faig és: 
imagini’s que nosaltres haguéssim sigut uns irresponsables i haguessin permès que 
el cos de Bombers hagués pogut tenir moltes baixes degut a la Covid-19, i que un 
cop ens haguéssim trobat això, tot just ara, tot just fa uns dies vam començar la pri-
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mavera, i vostès m’han sentit dir més d’una vegada que la campanya forestal s’està 
estirant i, per tant, estem redreçat les estratègies del que era abans juny, juliol, agost 
i setembre la campanya forestal, s’està estirant tant pel principi com pel final.

S’imagina vostè, diputada, les crítiques que estaria rebent jo si la setmana que ve 
o l’altra tenim un gran incendi i no tinguéssim efectius perquè haguessin donat posi-
tiu de Covid i estiguessin aïllats a casa seva? Crec que haguessin sigut unes crítiques 
funestes, hagessin sigut critiques molt dures. 

Doncs, miri, precisament perquè s’ha de garantir que el sistema d’extinció d’in-
cendis d’aquest país està fort i està preparat per aguantar aquesta campanya fores-
tal, precisament per això..., alguns el que diuen és que és retard, jo prefereixo dir-ne 
prevenció i precaució perquè no ens caigui el sistema emergències i, en aquest cas, 
el d’Extinció d’Incendis i Salvaments.

El president

Gràcies, conseller. No sé si la diputada vol repreguntar..., té encara divuit segons. 
(Pausa.)

Pregunta al Govern sobre les actuacions en els casos de violència de 
gènere i de violència dins la llar 

311-01592/12 

Bé, doncs, passem a la següent pregunta, que també li correspon al Grup Parla-
mentari Republicà, pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar. Per formu-
lar la pregunta té la paraula la senyora Lluïsa Llop. 

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bona tarda, conseller, diputades, diputats i tothom que 
ens segueix pel Canal Parlament.

Començo afegint-me al condol a ‘amics i familiars de les persones que malau-
radament han perdut la vida per aquesta malaltia i enviar molts ànims i molta força 
als qui estan patint-la, desitjant-los una ràpida recuperació. I, de la mateixa manera, 
un reconeixement merescut a la tasca del personal sanitari i dels cossos de seguretat, 
Mossos d’Esquadra, també Policia Local, davant d’aquesta actuació.

Quan el 13 de març, davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus, es de-
creta el confinament de la població, és evident que la vida de totes les persones pa-
teix un canvi total. Ens passa a tots i a totes, però passa especialment a les dones 
que pateixen violència masclista, que de cop i volta es veuen tancades a casa amb 
els seus agressors, i això ens preocupa enormement.

El confinament ha obligat moltes dones a tancar-se a l’espai més perillós per a 
elles i on es perpetren la majoria dels delictes de gènere, la majoria de les violències 
sexuals, la majoria dels feminicidis. De fet, ens preocupa el fet que les situacions de  
tensió o violència que ja existien és molt probable que s’hagin vist incrementa- 
des amb l’augment d’hores de convivència, perquè històricament això és el que ens 
diuen les dades de les agressions, violències i feminicidis en els períodes de vacan-
ces d’estiu o de Nadal.

De la mateixa manera que ens preocupa el fet que aquesta major convivència 
derivi en un major control per part de l’agressor i impliqui que les dones víctimes de 
violència masclista ni tan sols puguin trucar o escriure per demanar ajuda o alertar 
de la seva situació, o la reducció que tenen de la capacitat d’aquestes dones de recór-
rer a la seva xarxa de suport, la institucional però també d’amistats, de familiars o 
de companys o companyes de feina. I aquest neguit, evidentment, s’ha vist reforçat 
quan s’ha informat per part de l’Institut Català de les dones que les trucades rebudes 
per alertar de possibles agressions s’han incrementat un 34 per cent.
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Per tant, conseller Buch, des del Grup Parlamentari Republicà voldríem saber 
sobre les actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra en els casos de violència de gè-
nere, com he explicat fins ara, però també les actuacions en els casos de la violència 
dins la llar, i això inclou les violències contra infants o persones joves. 

Voldríem saber com està actuant el Cos dels Mossos d’Esquadra, tant pel que fa 
a l’actuació davant de noves denúncies, com per detectar aquestes possibles situa-
cions de violència que no estan denunciades, així com conèixer com estan desenvo-
lupant la seva tasca els grups d’atenció a la víctima en aquestes circumstàncies; com 
fan l’atenció i el seguiment a les víctimes de la violència masclista. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Gràcies, diputada. De fet, jo crec que és una mesura i una preocupació que crec 
que és compartida, si més no per mi i crec que per tots els membres d’aquesta co-
missió, atès que sempre és un dels temes que l’anem tractant, l’anem parlant, per-
què sempre busquem mesures per prevenir i evitar al màxim aquest tipus d’activitat 
delictiva. 

Les mesures de reforç de la protecció a les víctimes en situació de confinament 
amb els agressors prestades durant aquest període sempre ens han de preocupar. Per 
què? Doncs, ho vam explicar en la roda de premsa, en la presentació que vam fer 
el 26 de març, tot just uns dies després de començar els confinaments, bàsicament 
perquè l’agressor acostuma a aïllar la víctima i, per tant, d’entrada un confinament 
ja produeix aquest aïllament. 

És per això que el Cos de Mossos d’Esquadra va elaborar un pla de contingència, 
tant per la violència masclista, com deia vostè, però també la violència a persones 
vulnerables, que també ho ha comentat, que ha parlat dels nens, però també ens tro-
bem amb situacions d’agressions cap a gent gran. Veig que ho diu ara vostè, també 
ho ha dit, encara que tingui el mute posat.

L’elaboració del pla de contingència, la col·laboració en la campanya de difusió 
que realitza la Generalitat, sobretot el treball conjuntament sempre amb l’Institut 
Català de la Dona, sempre permanentment estem treballant conjuntament; un pla de 
contingència per garantir la seguretat de les víctimes. Vostès m’han sentit dir que els 
grups d’atenció a la víctima realitza el seguiment a un total de 17.133 persones, de  
les quals 11.799, per tant 11.800 pràcticament, disposen de mesures judicials o  
de fiscalia de protecció. També la diagnosi de la xarxa de recursos assistencials, 
l’assessorament i orientació, els seguiments i proteccions policials i, evidentment, 
la prevenció. 

Però sobretot és, i ho ha dit vostè, l’increment d’aquestes trucades i sobretot la 
col·laboració ciutadana. La ciutadania ens pot ajudar per evitar, per prevenir tot 
aquest tipus d’activitat delictiva, com pot ser la violència masclista o la violència en 
l’entorn familiar.

Per tant, és una preocupació compartida. Crec que el Cos de Mossos d’Esquadra 
s’ha adaptat a aquesta nova realitat i està lluitant fermament per evitar que succeei-
xin situacions d’aquestes.

Ara ens preocupa també la xifra negra que podem tenir, la realitat que tenim 
avui i la realitat quan les dones –en el cas que hagin estat maltractades– puguin fer 
la denúncia, però durant aquestes setmanes hagin patit aquest maltractament. I això 
ens preocupa també i hem d’intentar evitar-ho al màxim possible. 

Per això demanem col·laboració ciutadana. 

El president

Gràcies, conseller. Les tres preguntes següents corresponen al Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya.
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La primera de les preguntes es la pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’activació i la gestió del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalu-
nya. Per formular la pregunta té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós. 

El conseller d’Interior

President, puc saltar-me el protocol i demanar-li dos minuts d’aturada per sortir 
al balcó a aplaudir? Jo ho faig cada dia, sento els aplaudiments i ara em fa cosa no 
ser-hi. 

El president

Doncs, si no els sap greu, farem un breu recés de cinc minuts per poder sortir.

El conseller d’Interior

Gràcies, president.
La sessió se suspèn a les vuit del vespre i es reprèn a les vuit i cinc minuts.

El president

Bé; doncs, reprenem la sessió. Continuem amb la següent pregunta, que és una 
pregunta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a fer front a 
l’increment de trucades al servei d’emergències 

112 311-01595/12

La pregunta és la següent: pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’activació de gestió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya. Per for-
mular la pregunta té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Bona tarda, conseller; saludem també tot el personal 
de la conselleria que l’acompanya, així com també a la resta de diputats i la ciutada-
nia que ens puguin estar seguint en aquest moment.

Evidentment, en primer lloc, pertoca donar el condol a totes les famílies que han 
perdut una persona estimada i també la solidaritat amb tots aquells que estan lluitant 
contra la malaltia en aquest moment, que la pateixen tant ells com els seus familiars.

Per descomptat, l’agraïment, òbviament, a tot el personal sanitari, al qual ara s’aca-
ba de fer l’aplaudiment, i cada dia a les vuit, però òbviament tractant-se..., com que  
som a la conselleria d’Interior, l’agraïment específic als mossos i mosses d’esquadra, 
a les policies locals, a les bomberes i bombers, i també a tot el personal de Protec-
ció Civil.

Conseller, la situació de crisi provocada per la pandèmia va generar d’entrada 
una alarma lògica a la ciutadania, una situació en la qual com a societat no ens 
havíem trobat i probablement –parlo en general, ja no específicament, en absolut, 
el Govern–no estàvem preparats psicològicament, i amb la qual ens hem hagut 
d’adaptar a tota velocitat, havent d’assumir tota una sèrie de mesures que en un al-
tre cas haguessin estat difícilment enteses per part de la ciutadania. I, lògicament, 
el canal de comunicar les emergències i aquesta alarma per part de la ciutadania 
és el 112.

Tots recordem també els advertiments fets reiteradament, precisament per vostè, 
conseller, en relació amb la discriminació o la diferenciació que s’havia de fer per 
les trucades que corresponien al 112 de les que corresponien al 061, que eren espe-
cíficament per la crisi del Covid. 

A més a més, també hi ha hagut tota la incertesa, desconcert, descontrol i de-
sori generat per la centralització en normativa anunciada però no promulgada, que 
s’anava canviant sobre la marxa, i algunes que fins a ultimíssima hora no se’n sabia 
la precisió i després calia aclariments. 



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  62

Per tant, jo el que li volia preguntar, conseller, és quin ha estat l’increment de 
trucades al servei 112 i quines mesures s’han pres des de la seva conselleria per fer-
hi front?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Campdepadrós. Abans de continuar, aclarir que –i acabo de 
comprovar-ho– que l’ordre de les preguntes no és el que m’havien dit per part del 
portaveu del grup parlamentari i veig que la pregunta que s’ha formulat és diferent 
a la que jo he anunciat. Per tant, anunciaré la pregunta que realment s’ha formulat, 
que és la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
adoptades per fer front a l’increment de trucades al servei d’emergències 112.

I per respondre, doncs, té la paraula l’honorable conseller.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull 

Gràcies, president. Perdoni’m.

El conseller d’Interior

Aquests és la documentació a una contesta al diputat Roquer. Faig broma, faig 
broma...

Gràcies, diputat. Bé, ho he intentat explicar abans –gràcies diputat, eh?– perquè 
també és important saber-ho, no?, perquè vostès han vist que en les meves compa-
reixences he fet molta referència sempre a no utilitzar el 112 només que per emer-
gències. Bàsicament, no és per discriminar ningú, sinó que si la canalització de les 
trucades que van cap al 112 està saturada, qualsevol trucada que pot entrar per una 
emergència real evidentment pot caure i no pot ser atesa aquesta trucada i, per tant, 
és molt important garantir que el servei de trucades al 112 només és exclusivament 
per a emergències.

I vull agrair a tota la població que està fent l’esforç, perquè ho hem anat expli-
cant, i ha fet l’esforç i hem arribat fins a 66 per cent, que crec que ho he dit abans, a 
un 14 que explicava avui a la roda de premsa d’avui al migdia. Per tant, la ciutadania 
també ha deixat d’utilitzar el telèfon 112 per fer consultes. 

Hem arribat, tal com preguntava, diputat, a pràcticament un 226 per cent major 
de trucades no operatives de les habituals..., perdó, de trucades generals, 226 per 
cent del que seria un mes de març normal i corrent, d’acord? Hem reforçat el per-
sonal, encara continuem amb aquest reforç, i des de l’11 de març fins al divendres 
passat el total de trucades al 112 han estat 241.523. Per tant, és una burrada, per en-
tendre’ns, comparat amb el que seria un 11 de març fins a un Divendres Sant com 
el que ha estat aquest any, de les quals d’aquestes 241.000, 99.000 han estat pel Co-
vid-19, pràcticament un 41 per cent. Això què significa? Que al llarg d’aquests set-
manes, quatre de cada deu trucades ens trucaven per consultes.

Si bé és cert que hem anat abaixant el nivell de trucades perquè la ciutadania 
deixava d’utilitzar aquest telèfon, també és veritat que el 061 anava destensionant 
tota la pressió que tenia, i també hi ha ajudat la posada en marxa d’aquestes dues 
aplicacions: l’Stop Covid-19, per fer totes les consultes a nivell de Covid, i també el 
Confinapp, aplicació que ens ha servit fins fa pocs dies pel certificat d’autorrespon-
sabilitat, però a partir d’avui també ja té nous serveis, com pot ser la informació del 
transport públic, etcètera.

El president

Moltes gràcies, conseller.



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  63 

Pregunta al Govern sobre l’activació i la gestió del Pla territorial de 
protecció civil de Catalunya

311-01594/12

Doncs, passem a la següent pregunta –ara sí–, a la pregunta al Govern a respon-
dre oralment en comissió sobre l’activació i la gestió del Pla territorial de protecció 
civil de Catalunya. Per formular la pregunta, té la paraula la senyora Aurora Ma-
daula.

Aurora Madaula i Giménez

Hola, bon vespre, ja. Bona tarda, conseller. Hola, bona tarda... Em sentiu?

El conseller d’Interior

Bona tarda, diputada.

Aurora Madaula i Giménez

Perdona, és que no em sento i no em veig.
Bé, gràcies, president. Bona tarda, conseller. Bé, mentre que en les democràcies 

avançades la crisi del coronavirus s’està combatent mitjançant l’assessorament de la 
comunitat científica, el confinament total i la realització de tests massius a la pobla-
ció, el Gobierno de España ha decidit militaritzar la via pública i la vida pública, les 
compareixences del Govern, prescindir de l’opinió dels experts i esprémer el nacio-
nalisme espanyol com a cura del virus.

Aquest nacionalisme espanyol s’ha traduït en la usurpació de competències –vos-
tè ha dit «laminació», jo en dir «usurpació» de les competències– a les comunitats 
autònomes, cosa que, tenint en compte que en el cas de Catalunya, Salut i Interior 
són departaments que sempre han funcionat sota la direcció del Govern de la Ge-
neralitat, no s’entén que respongui a cap necessitat tècnica, sinó política, sobretot 
sabent que els dos departaments tenen expertesa prèvia i no han hagut d’improvisar, 
com ho està fent el Ministerio de Salud. 

Aquesta expertesa està avalada, com vostè ha explicat, conseller, per la posada 
en marxa del pla Procicat per a malalties emergents i que compta amb un comitè 
assessor i un comitè tècnic que han valorat l’activació del Pla d’emergència 1. El pla 
d’actuació gestiona les emergències associades a malalties transmissibles emergents 
i suposa prendre mesures en l’àmbit de la protecció civil, informar la població, ga-
rantir serveis bàsics i establir limitacions per tal d’evitar la propagació de la malal-
tia, que és l’objectiu final.

Ara, poder fer efectives aquestes mesures, per tal que la població estigui plena-
ment informada –com vostès ja han comentat en el transcurs d’aquesta comissió–, 
per informar dels possibles canvis el departament ha comptat amb un document 
molt útil, aquest document de FAQS d’informació, que es va actualitzant i que es 
pot consultar en diferents xarxes socials fàcilment i que crec que la població està 
agraint, perquè és molt fàcil de consultar i estan molt ben explicats tots els movi-
ments que poden fer o no poden fer la població.

Per tant, la pregunta que li fem des del meu grup parlamentari seria, conseller, 
quina valoració fa de l’activació del Pla d’emergències Procicat per malalties emer-
gents i la seva gestió des de Protecció Civil?

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies. Per respondre, és el torn de l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Gràcies, diputada, perquè aquesta pregunta em serveix també per posar en valor 
un cos que potser no el tenim tan reconegut, com és el de Protecció Civil, no? Vull 
dir, sempre pensem en Bombers i pensem en Mossos d’Esquadra i Policia Local, 
i Protecció Civil a vegades sembla que no estigui tan ben valorat, i és realment un 
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servei indispensable i un cos indispensable davant de qualsevol emergència, bàsi-
cament perquè és el responsable dels plans d’emergència que es treballen, que es 
redacten, que s’aproven i que es posen en pràctica. I això què significa? Doncs, que 
tenim un protocol davant de qualsevol emergència que puguem tenir. 

Això hem de ser conscients que en altres territoris de l’Estat espanyol no exis-
teix. I, a més a més, vull dir..., no ho dic per ofendre ningú, sinó que ho constato: 
altres territoris no funcionen d’aquesta manera i nosaltres creiem que és un molt 
bon sistema.

Concretament, amb aquest pla es posa en prealerta el 3 de març, en alerta l’11 de 
març i en fase d’emergència 1 el 13 de març. Té cinc grups, que són els que s’activen 
des del primer moment, que és l’anàlisi de risc; un segon grup que és el de garantir 
els serveis essencials a tothom; un tercer grup que és el grup logístic, que activa me-
canismes de mitigació; un quart grup, que és el grup d’ordre, per a la limitació dels 
drets i les activitats; i un cinquè grup, que és un grup de reforç als sectors per evitar 
els col·lapses al grup sanitari i al grup logístic.

Per tant, està tot protocol·litzat, tothom sap quin paper ha de fer i quin treball ha 
de fer, i davant de totes les novetats o imprecisions que puguem tenir, perquè no es-
tan escrites, no estan redactades, cada grup sap com ha de reaccionar i això s’ha de 
posar en valor, tota la feina que fem.

Per tant, jo estic satisfet. Jo no ho vaig inventar això, jo ho visc com a conseller, 
però satisfet de qui va idea tot aquest sistema, i molt satisfet, de veritat, i molt orgu-
llós del cos de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, perquè és realment 
indispensable, no per a aquesta emergència, sinó per a totes les emergències, que 
són els que vetllen cada dia per tots nosaltres i perquè tothom tingui tots els serveis 
posats a lloc i garantir, evidentment, la nostra protecció.

El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a reduir el trànsit
311-01596/12

Finalment, la darrera pregunta, també del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, és la pregunta al Govern va respondre oralment en comissió sobre les mesu-
res adoptades per reduir el trànsit. Per formular la pregunta té la paraula el senyor 
Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Conseller, efectivament, davant d’aquesta crisi, davant 
de la facilitat i la velocitat de propagació d’aquest virus, tots els experts sanitaris, 
tots els experts científics recomanaven des del primer moment evitar els contactes, 
l’aïllament de la població, el confinament.

De fet, el Govern de Catalunya, precisament fent cas d’aquest assessorament mè-
dic i científic, va començar a confinar, per exemple, el que va ser a la Conca d’Òde-
na, una mesura dura però una mesura necessària, perquè precisament el que calia 
era evitar tota la mobilitat innecessària. 

Certament, van quedar a l’inici algunes activitats que encara es podien dur a ter-
me i obligaven certs desplaçaments; posteriorment, un cop les competències van ser 
usurpades per l’estat d’alarma, hi va haver el confinament més estricte, llevat de les 
activitats essencials, que va acabar precisament ahir a nivell de tot l’Estat, i avui a 
nivell de Catalunya, i que en contra del que sempre ha defensat el president Torra, el 
Govern del president Torra, seguint estrictament els consells científics, doncs això ja  
ha deixat de ser aquest confinament tan estricte, que tothom recomana, però això 
obligava naturalment a una restricció de la mobilitat de tota la ciutadania i específi-
cament a una mobilitat de trànsit.



DSPC-C 475
14 d’abril de 2020

Sessió 24 de la CI  65 

Per tant, jo el que li volia demanar, conseller, és en l’àmbit d’aquesta crisi, des 
de la seva conselleria quines mesures s’han pres per reduir el trànsit a Catalunya per 
evitar aquesta mobilitat innecessària?

Moltes gràcies.

El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Interior

Gràcies, president; gràcies, diputat. De fet, des del primer moment en el qual es 
decreta aquesta limitació de moviments, evidentment, un cos policial integrat dins 
el grup d’ordre, que és el que intentava explicar a la pregunta anterior de la diputada 
Madaula, un grup d’ordre el que vetlla és, evidentment, pel compliment d’aquesta 
nova normativa, aquesta nova realitat a la qual tots ens hem hagut d’adaptar.

Perquè és evident que no ens havíem trobat amb una situació com aquesta amb 
anterioritat. Ens havíem trobat talls de carreteres per curses, perquè hi ha alguna 
emergència, perquè hi ha obres, però de cop i volta que no puguem circular amb 
absoluta normalitat per a tota la xarxa viària de Catalunya, doncs, és un fet que era 
insòlit.

Per tant, es van instal·lar mesures de restricció de pas en diferents vies, punts de 
tall, desviaments, es feia a diferents carreteres, ara a les principals, ara a les secun-
dàries, en col·laboració sempre amb les policies locals. S’han establert talls a l’AP-7, 
a la C-16, a la C-17, a l’A-2, a la C-32, a la C-17, a la C-58, i a tantes i tantes d’altres 
carreteres.

Sempre s’ha treballat en xarxa, no sempre s’ha utilitzat l’àrea de trànsit de Mos-
sos d’Esquadra, sinó que també s’han realitzat amb suport de l’àrea de Recursos 
Operatius i els de seguretat ciutadana. I al final el nombre, per exemple, per Setma-
na Santa, el número 1 ha sigut entre el 9 i el 13 d’abril, de 40.075 vehicles identifi-
cats, per tant és una feina, per entendre’ns, policial intensa.

I al llarg de tot l’episodi, tot acumulat, portem 227.600 vehicles identificats. No 
vol dir que aquests hagin tingut una sanció, no vol dir que aquests hagin trencat el 
confinament, sinó que vol dir que se’ls ha identificat i se’ls ha demanat per què era 
el seu moviment i si realment s’ajustava a la realitat legal que teníem.

Per tant, s’ha fet una bona feina. Ara, jo repeteixo, hem de confiar en la policia? 
Evidentment, però també hem de confiar en la ciutadania i, per tant, aquí també de-
manar aquest exercici de responsabilitat i de civisme per part de tots els ciutadans, 
que no es tracta d’anar a festes, sinó que es tracta de vetllar per la salut; per la nostra 
i per la dels nostres veïns i conciutadans. 

El president

Gràcies conseller. No sé si vol repreguntar..., tenia uns segons, senyor Campde-
padrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

No, no faré ús del torn de repregunta. Moltes gràcies, president.

El president

Bé; doncs, abans d’aixecar la sessió, volia fer un agraïment explícit als serveis 
parlamentaris, als serveis tècnics del Parlament, per haver fet possible aquesta sessió 
per videoconferència de la Comissió d’Interior.

Agrair al conseller la seva compareixença davant de la comissió, la informació 
que ha posat a l’abast del conjunt dels ciutadans a través nostre. Agrair també als 
portaveus que han fet possible que sigui prou dinàmica i prou àgil aquesta sessió.

I, com no, agrair a tots els servidors públics, a tots els treballadors de serveis 
essencials, a tots els ciutadans, per aquesta feina que s’està fent al llarg d’aquests 
dies per lluitar contra la pandèmia.
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I reiterar el condol i l’escalf envers els familiars que han tingut la desgràcia de 
patir una pèrdua de vides en el seu entorn.

I, finalment, amb el desig que la pròxima Comissió d’Interior, o ben aviat, es 
puguin reprendre les comissions d’Interior de caire normal en el si del mateix Par-
lament de Catalunya, i que d’una vegada per totes s’acabi amb aquesta gravíssima 
pandèmia que estem patint a tot Catalunya, a tot Espanya i a tot el món.

Sense més, doncs, moltes gràcies a tothom.
I s’aixeca la sessió. 

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