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Sessió 13 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, del 

secretari, Lluís Guinó i Subirós, i de la secretària en funcions, Saloua Laouaji Faridi. Assis-

teix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

Martí Pachamé Barrera, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez, Elisabeth Valencia 

Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i 

Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, Ferran Roquer i Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Montserrat Fornells i Solé, Lluïsa Llop 

i Fernàndez, Núria Picas Albets i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Ro-

sique, pel G. P. Socialistes 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. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famílies vulnerables a 

Manresa el 25 de març de 2019 (tram. 354-00102/12). Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de la Pre-

sidència sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat 

(tram. 354-00108/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat (tram. 

354-00109/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre les mesures previstes per a afrontar la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra a 

Barcelona i sobre els motius pels quals no va assistir a la Junta Local de Seguretat del 17 

d’abril de 2019 (tram. 354-00117/12). Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalu-

nya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior  

sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents (tram. 354-

00120/12). Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional (tram. 354-00123/12). Esperanza Gar-

cía González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 354-00125/12). 

Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l’Interior, 

davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a 

obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre (tram. 356-00385/12). Maria Sirvent 

Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de l’Inte-

rior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a 

obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre (tram. 356-00386/12). Maria Sirvent Es-

crig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, davant la Comissió 

d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels 

agents que en formaran part (tram. 356-00389/12). Carles Castillo Rosique, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la violència organit-

zada contra un col·lectiu d’estudiants (tram. 356-00410/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, 

davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri de la Mina (tram. 

356-00434/12). Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró 

per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00585/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 238, 65; esmenes: BOPC 272, 14).

14. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equipara-

ció retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Gene-

ralitat (tram. 250-00614/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 78; 

esmenes: BOPC 272, 18).

15. Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant 

Feliu de Llobregat (tram. 250-00634/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

255, 26; esmenes: BOPC 284, 6).

16. Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al parc de 

bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal (tram. 250-00641/12). Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 33; esmenes: BOPC 284, 7).

17. Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallotjaments 

extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Esquadra (tram. 

250-00655/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 38; esmenes: 

BOPC 291, 21).

18. Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Gavà 

per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00656/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 261, 39; esmenes: BOPC 291, 22).

19. Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra 

els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals (tram. 

250-00661/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 47; esmenes: BOPC 291, 24).

20. Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de Girona 

(tram. 250-00662/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 48; esmenes: BOPC 

291, 25).
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El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió número 13 de la Comissió d’Interior, d’aquest 
dimecres 3 de juliol del 2019.

Primer de tot, hi ha alguna substitució en els grups parlamentaris?

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, president. La diputada Saloua Laouaji substituirà el diputat Lluís Guinó.

El president

Molt bé. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans?

Jean Castel Sucarrat

Sí, el diputat Martí Pachamé substitueix el diputat Carlos Sánchez. També tin-
drem una altra substitució en alguna de les PRs per Elisabeth Valencia, que vindrà.

El president

Molt bé. Per Esquerra?

Montserrat Fornells i Solé

Sí, la diputada Rut Ribas substitueix la diputada Noemí Llauradó, i el diputat 
Jordi Albert substitueix el diputat Toni Castellà.

(Pausa llarga.)

El president

Doncs bé, comencem amb l’ordre del dia. Hi han diverses sol·licituds de sessió 
informativa. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famílies 
vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019

354-00102/12

El primer punt de l’ordre del dia és: sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el 
desallotjament de famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019; presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Si vol defensar-la el diputat..., 
o passem directament a votació? (Veus de fons.)

Bé, doncs sotmetem a votació el primer punt de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra.
Estem davant d’un empat. Ja saben que en aquest cas el que ha fet aquesta presi-

dència... (Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Sí.

Montserrat Fornells i Solé

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...encara no ha arribat; per tant, no són deu 
vots.

El president

Per tant, no hi ha empat, en són nou. Molt bé. 
Doncs, aleshores, queda aprovada per 10 vots a favor, dels grups parlamentaris 

de Ciutadans, Socialistes, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent, 
i 9 vots en contra, de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà.

Per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de sessió informativa.
Abans de continuar amb la substanciació de l’ordre del dia, hi han tres punts, 

tres sol·licituds de sessió informativa, que són els punts 3, 5 i 6, que són idèntics. Per 
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tant, encara que els hagin demanat grups diferents... El 2, el 5 i el 6 tenen la matei-
xa formulació... (Veus de fons.) Perdó: 3, 5 i 6 tenen la mateixa formulació. Per tant, 
aquests tres punts els podem debatre i substanciar conjuntament, i fer una sola vota-
ció (veus de fons), llevat de que hi hagi algú que s’hi oposi, sí. (Montserrat Fornells 
i Solé demana per parlar.) Senyora Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

No, voldríem proposar, si pogués ser, que es poguessin votar conjuntament el 3, 5 
i 6, i que pogués vindre a comparèixer o el conseller o el director general, que també 
està citat en un altre punt de l’ordre del dia, que és el punt número 10, i deixar..., bé, i 
retirar el punt número 2, que no vingués la consellera de la Presidència a parlar sobre 
aquest tema; que ho poguessin substanciar o el director general o el conseller, en lloc 
de que vingués la consellera de la Presidència.

El president

Bé, són dos qüestions diferents. Primer de tot, si s’aprova qualsevol dels punts 
3, 5 i 6, és una sessió informativa amb el conseller, i és el conseller el que haurà de 
venir. En tot cas, al punt 2 hi ha una petició del Grup Parlamentari de Ciutadans 
en aquest cas, que el que demana és una compareixença de la consellera de la 
Presidència, que sembla que també té... (Veus de fons.) Aviam, aleshores, si el grup 
manté la sol·licitud s’haurà de votar, eh?

Montserrat Fornells i Solé

La petició que fèiem des del nostre grup és que retirés la sol·licitud de la conse-
llera de la Presidència i que ho pogués substanciar el conseller, aquest tema en qües-
tió que es demana al punt número 2.

Jean Castel Sucarrat

President, nosaltres mantenim el punt número 2 tal com està redactat, i el que 
demanaríem és defensar conjuntament el punt 2 i el punt 3, entenent que tenen la 
mateixa línia, encara que accions diferents.

(Pausa llarga.)

El president

Bé, jo crec que hem d’anar..., en aquest cas va separat.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la 
Generalitat

354-00108/12

Es demana la sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
en el si d’aquesta comissió. Per tant, primer votarem aquest punt. I després farem 
el debat, si cal, si s’escau, i la votació –si els sembla bé, llevat de que algun grup 
s’hi oposi– conjunta dels punts 3, 5 i 6 –3, 5 i 6–, que serien els que demanen la 
sessió informativa amb el conseller amb relació a la unitat aquesta de..., a l’Àrea de 
Seguretat Institucional. 

Per tant, passem al punt número 2... (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí.

Maria Sirvent Escrig

Sí, ràpidament. Abans de que votem el punt número 2, és per dir que nosaltres..., 
per expressar el nostre sentit del vot, si pogués ser.

El president

Sí, sí. Obrirem un torn de paraula. Primer el grup proposant, perquè defensi la 
sol·licitud... 
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Maria Sirvent Escrig

Ah, d’acord; és veritat.

El president

...i si algun portaveu pot intervenir, ho podrà fer.

Maria Sirvent Escrig

D’acord. Gràcies.

El president

Per tant, el senyor Castel té la paraula respecte al punt número 2.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, nosaltres continuem pensant que el punt número 2 i el 
número 3 tenen una relació directa, perquè la conselleria de la Presidència és qui 
posa també els mitjans per portar a terme els diferents pagaments, però entenem que 
s’han de defensar de forma diferencial. Defensem i demanem que la consellera de 
la Presidència vingui a fer una sessió informativa sobre la creació d’aquesta unitat 
policial de seguretat, quines són les finalitats, quines eren les prioritats, i fer-li tot el 
seguit, també, i tenir la informació deguda per poder veure..., encara que han sortit 
diferents notícies que encara ens impliciten més a posar llum a sobre de coses que 
sembla que a dia d’avui mantenen molta foscor.

El president

Si algun grup es vol posicionar... (Pausa.) La senyora Sirvent, per la CUP - Crida 
Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, simplement dir que nosaltres creiem que amb les compareixences del con-
seller i del director general n’hi hauria d’haver suficient perquè s’esclareixi aquesta 
situació. Si no fos així, nosaltres no tindríem cap problema amb, si es tornés a pre-
sentar aquesta compareixença i avui decaigués, votar-la favorablement.

El president

Molt bé. 
Per tant, sotmetem a votació el punt número 2, que és la sol·licitud de sessió in-

formativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de la Presidència sobre la 
creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat; presen-
tada pel grup parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, 

Republicà, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Grup Socialistes.
Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud de sessió informativa.
Ara, si els grups proposants volen fer defensa de les seves propostes dels punts 

3, 5 i 6, de forma conjunta...

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la 
Generalitat

354-00109/12

Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Castel defensa el punt 3.
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Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, com deia abans, està en la mateixa línia de la creació 
d’aquesta unitat policial per donar cobertura al president de la Generalitat. Mirin, 
ens preocupava veure que el dia 20 de març ja la fiscalia apuntava a que podria 
construir delictes en base a la informació que tenien, i quan el senyor Buch es va 
personar, el conseller, que podria haver-hi algun delicte també aproximat de preva-
ricació administrativa i malversació de fons públics. No ho dic jo, ho deia la fiscalia 
en el seu dia. 

Però el que sí que ens ha preocupat de forma alarmant és la notícia que ha sortit ja 
aquest dematí, el 3 de juliol de 2019, a on diu clarament el titular: «L’escolta de Torra 
també acompanya Puigdemont a l’estranger.» Si es constaten aquests fets, estem da-
vant d’alguna cosa que ja té una gravetat implícita, com ja apuntava que la podia te-
nir, la fiscalia, que seria una prevaricació. Quan parlem dels fons públics, i més d’uns 
fons públics que han d’anar en la línia..., podem parlar de com i de quina manera s’ha 
creat aquest grup policial per donar cobertura al president, però aquests fons, que 
són públics, si van en la línia de donar una cobertura al president de la Generalitat, 
podrien comportar un delicte si són utilitzats, i més quan estan donant cobertura a 
l’estranger a una persona que està fugada a dia d’avui de la nostra justícia.

Gràcies.

El president

Algun grup vol defensar les seves propostes i posicionar-se sobre la resta? (Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre l’Àrea 
de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents

354-00120/12

El senyor Castillo, del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Bé, en la línia del company que m’ha precedit en la pa-
raula, nosaltres creiem que és absolutament indispensable que vingui el conseller 
d’Interior. I ens donem, diguem-ne, per contents amb que vingui el conseller a do-
nar explicacions, però creiem que és molt greu la situació que s’està donant de com 
s’està plantejant l’Àrea aquesta de Seguretat Institucional, de com s’estan escollint 
les persones amb una total opacitat i amb una foscor tremenda: no saps qui hi ha, 
no saps quins criteris se segueixen..., a través, sobretot, de parlar; és a dir, no de cap 
prova objectiva, sinó amb proves totalment subjectives. 

I l’últim que ens ha posat, doncs, els pèls de punta és aquesta notícia de que un 
escorta de Torra va acompanyar Puigdemont l’altre dia. I això és la constatació que 
hi ha responsables polítics d’un cos que s’ha de dedicar a perseguir els delictes, 
doncs que es mouen, com a mínim –com a mínim, com a mínim–, si no han tras-
passat ja la línia, es mouen en el fil de la navalla. I volem posar de manifest aquesta 
situació i denunciar-la, i naturalment rebre les explicacions pertinents al respecte.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional

354-00123/12

Algun altre grup es vol posicionar? (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació, si no hi ha inconvenient, conjuntament els punts 3, 

5 i 6 de l’ordre del dia, que són sol·licituds de sessió informativa de la Comissió 
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d’Interior amb el conseller d’Interior, en relació totes elles amb l’Àrea de Seguretat 
Institucional.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la sol·licitud de sessió informativa.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les 
mesures previstes per a afrontar la manca d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona i sobre els motius pels quals no va assistir a la 
Junta Local de Seguretat del 17 d’abril de 2019

354-00117/12

El següent punt de l’ordre del dia seria el punt número 4, que és la sol·licitud de  
sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
mesures previstes per a afrontar la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra a 
Barcelona i sobre els motius pels quals no va assistir a la Junta Local de Seguretat 
del 17 d’abril de 2019, presentada pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. 
Si vol defensar la sol·licitud el diputat... (Pausa.) El senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Molt bé; gràcies, president. Bé, nosaltres el que preteníem, no?..., és a dir, és 
conegut el que va passar fa uns mesos, i més enllà del fet puntual de la Junta Local 
de Seguretat, que entenem que és important que el conseller hi assisteixi, el que sí 
que ens preocupa és la distribució d’efectius de Mossos d’Esquadra a Barcelona, 
però no només a Barcelona. I, per tant, doncs, creiem que és important que el con-
seller vingui a explicar-nos si pensa augmentar la plantilla de Mossos a Barcelona i 
també la distribució dels efectius arreu del territori.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Algun grup es vol posicionar? (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació el punt número 4.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
Abstencions?
Hi ha una abstenció, del Subgrup Parlamentari de la CUP.
Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els 
canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra

354-00125/12

El següent punt de l’ordre del dia seria el punt número 7, que és la sol·licitud de 
sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els can-
vis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra; presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. No sé si vol defensar la sol·licitud el senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. En la línia que ja es va debatre en el Ple d’aquest Parlament, 
i es va posar de manifest que volíem garanties de com i de quina manera s’escollien 
aquests càrrecs; parlem del nou major, parlem de com va ser..., de la «dedocracia» 
que hem denunciat moltes vegades, d’aquella manera de fer les coses a dit i per inte-
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ressos a vegades que podem veure després constatats, quan passen coses. Esperem, 
com varen dir en aquella intervenció..., i no tenim cap dubte de la persona que re-
presenta ara el major de Mossos, no tenim cap qüestió que ens posi en dubte la seva 
feina, la seva tasca i el que ha de fer i el que li queda per endavant, però sí que es-
tarem molt amatents a com i de quina manera es desenvolupa dintre del seu càrrec 
a partir d’aquest nomenament. 

Però, com deia, volem meritocràcia, volem saber..., i aquests hearings, que també 
ens han d’indicar qui és la millor persona per ocupar un lloc i que no sigui posat a 
dit. I per això continuem demanant, en aquest sentit, la compareixença del conseller, 
perquè ens vingui a explicar per què es fan així les coses i no es fan de la manera 
deguda, des de la nostra manera d’entendre-ho.

El president

Algun grup vol prendre la paraula per posicionar-se? (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació el punt número 7.
Vots a favor?
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i la CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
Per tant, queda aprovada la sol·licitud de sessió informativa del punt número 7.

Sol·licituds de compareixença acumulades de Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
exministre de l’Interior, i de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre 
de l’Interior, perquè informin sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a 
obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre

356-00385/12 i 356-00386/12

El punt número 8 és: sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
exministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una 
oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre, 
presentada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Per defensar la sol·licitud, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Sí, simplement vam tenir notícies, mitjançant un mitjà d’in-
formació, en concret La Directa, en el que, en base a una investigació, vam poder 
saber que una persona de l’entorn de la CUP havia rebut peticions de que pogués 
traslladar informació amb relació a la nostra organització per obtenir dades sobre 
el referèndum de l’1 d’octubre. És en aquest sentit que nosaltres demanem que se 
substanciïn les dues següents compareixences, que són el punt 8 i 9, i que ja no in-
tervindré en el següent, perquè és exactament pel mateix motiu.

El president

Sí, ha defensat també l’altra sol·licitud de compareixença. En tot cas, les votarem 
per separat. Algun grup es vol posicionar? (Pausa.)

Doncs sotmetem a votació el punt número 8, que és la sol·licitud de compareixen-
ça de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l’Interior.

Vots a favor?
Hi han 12 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?
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Hi han 9 vots en contra, del grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 
per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença del senyor Juan Ignacio 
Zoido Álvarez.

Bé, ja ha fet la defensa, la senyora Sirvent, del següent punt. El següent punt, el 
punt número 9, és la sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska 
Gómez, ministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’oc-
tubre.

Vots a favor?
Hi han 12 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Catalunya 

en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 9 vots en contra, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i 

Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat també el punt número 9, la sol·licitud de compareixença 

del senyor Fernando Grande-Marlaska.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, perquè 
informi sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció 
dels agents que en formaran part (retirada)

356-00389/12

El punt número 10 és la sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat 
Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part; presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Si vol defensar la sol·licitud 
el senyor Castillo...

Carles Castillo Rosique

Fem una, diguem-ne, interpretació generosa de l’esforç que suposa portar el con-
seller i la retirem.

El president

Per tant, decau aquest punt de l’ordre del dia, retirat pel proposant.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, perquè informi sobre la violència 
organitzada contra un col·lectiu d’estudiants

356-00410/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 11, la sol·licitud de comparei-
xença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la violència organitzada contra 
un col·lectiu d’estudiants; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Si vol de-
fensar la sol·licitud... (Pausa.) La senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, nosotros hemos solicitado la comparecencia de la se-
ñora Margarita Arboix en varias ocasiones. ¿Quién es? Es la rectora más conocida, 
creo, de Cataluña, y no precisamente por las explicaciones que da. Ella es la máxi-
ma autoridad de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ejerce su representación, 
su gestión y dirección y gobierno.

¿Por qué pedimos insistentemente esta comparecencia y por qué vemos que hay 
una pertinaz obsesión en que no comparezca por parte de muchos de los grupos que 
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aquí están presentes? Pues miren, nosotros entendemos que en el ámbito donde ella 
ejerce su competencia han ocurrido hechos muy graves, ataques a carpas, insultos a 
jóvenes constitucionalistas, –S’ha Acabat!–, boicot con agresiones a actos que se han 
celebrado en el recinto de la UAB, negativa, incluso, de la entidad S’ha Acabat! a que 
fuese inscrita en el registro de asociaciones, con una sentencia condenatoria. 

Y nosotros nos preguntamos: ¿qué es lo que está pasando en la UAB? ¿Qué es 
esto de no poder expresar libremente las ideas que cada cual tenga? ¿Qué es esto de 
atropellar y vulnerar de forma continuada derechos fundamentales? ¿Y qué pasa con 
ella, que es la máxima autoridad, que lo permite y que queda exenta de dar explica-
ciones sobre lo que está ocurriendo allí?

Ese es el motivo de que solicitemos su comparecencia, porque es que en una uni-
versidad que sea moderna es imprescindible la transparencia, democracia, respeto 
y normal convivencia entre estudiantes, y quien debe garantizar esos valores es su 
máxima representante y, en caso contrario, dar las explicaciones oportunas y asumir 
sus responsabilidades.

El president

Algun grup es vol posicionar amb relació a aquesta sol·licitud? (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació l’onzè punt de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Hi han 7 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 14 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de compareixença de la senyora Margarita 
Arboix Arzo.

Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
de Besòs, perquè informi sobre la situació del barri de la Mina

356-00434/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 12, és la sol·licitud de compa-
reixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació del barri de la Mina; presentada pel Grup 
Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Per defensar la sol·licitud, té la pa-
raula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt ràpidament i succintament, simplement per no entrar en 
concrecions ni en cap estigma. Jo crec que tots coneixem la situació del barri de la 
Mina, i nosaltres considerem que seria bo que vingués l’alcalde, doncs, a posar-nos 
de manifest l’experiència, la seva experiència del dia a dia.

El president

Algun grup es vol posicionar? (Pausa.) Per posicionar-se en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Molt ràpidament, per anunciar el vot a favor. Però volia comentar que sembla 
que quedi, aquesta sol·licitud, extemporània; entenem que ja ha passat la campanya 
i que els alcaldes tenen l’oportunitat en el seu municipi, inclús d’aquells acords que 
prenen a nivell municipal, de traslladar-los al mateix Parlament.

Dit això, hi votarem a favor.
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El president

Doncs, per posicionar-se, té la paraula també el senyor Ferran Roquer, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Ferran Roquer i Padrosa

President, nosaltres ens hi abstindrem. Ens hi abstindrem, en atenció a que l’al-
calde de Sant Adrià, del barri de la Mina, ens sembla que potser té prou transcen-
dència perquè vingui a explicar la situació sobre la seguretat en el seu municipi, 
però ens podríem trobar amb 947 peticions de compareixença de 947 alcaldes que 
pateixen pel seu municipi.

El president

Sí, per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, sé que és el meu torn per posicionar-me, però a mi m’hagués agradat que en 
l’explicació s’hagués estat una mica més concret, perquè, que vingui un alcalde a 
explicar la situació d’un espai territorial concret o d’un barri, no acabem d’enten-
dre-ho; és a dir, si se’ns hagués explicat «doncs miri, ve a comparèixer per aquesta 
cosa concreta o...» Però clar, nosaltres volem saber si és per demanar més efectius 
policials, si és per demanar resolució d’un conflicte concret, si... Ja entenem que hi 
ha..., però és que no és només la Mina, la que té aquesta realitat socioeconòmica, 
hi han molts llocs en el país que tenen aquesta realitat socioeconòmica. I a mi em 
sembla bé, però no sé exactament el perquè, i és massa genèrica la petició de com-
pareixença.

El president

En tot cas, la sotmetem a votació, llevat de que la vulgui retirar. No sé si... No és 
el cas, no? (Pausa.)

Per tant, sotmetem a votació el punt número 12, que és la sol·licitud de comparei-
xença del senyor Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs.

Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i 

Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 11 abstencions, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovada la compareixença del senyor Callau, alcalde de Sant 

Adrià de Besòs.

Propostes de resolució acumulades relatives a l’augment de mitjans a les 
àrees bàsiques policials de Mataró i de Gavà per a garantir la seguretat 
ciutadana

250-00585/12 i 250-00656/12

El següent punt de l’ordre del dia, el número 13, és la Proposta de resolució sobre 
l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró per a garantir la seguretat 
ciutadana, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta 
de resolució, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente, pero quisiera comenzar con una cuestión de orden, en el 
sentido de poder aunar la propuesta que nos ocupa, que es la 13, junto con la 18, 
una que se refiere a Mataró y otra que es de Gavà, y que, por tanto, son las mismas. 

Y de igual forma, presentar la transacción a la que hemos llegado con los grupos 
Esquerra Republicana y Junts per Cat.

El president

Bé, les votacions de les propostes de resolució les farem per separat. Sí que és 
veritat que són dos punts que podem substanciar, pel que fa al debat, conjunta-
ment; ho farem així. Aquests..., el punt, hem dit, el número 13 i el número 18, que 
són ambdues presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que fan referència a 
l’increment de mitjans de les àrees bàsiques policials de Mataró i de Gavà, respec-
tivament; les votarem posteriorment per separat, ens explicaran les esmenes que hi 
han, etcètera.

Per tant, per defensar aquestes dues propostes de resolució, el punt número 13 
i el punt número 18, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la 
senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias. Bueno, esta propuesta va en la línea de otras que ya hemos presenta-
do con anterioridad, que es la necesidad urgente de proveer de efectivos de Mossos 
d’Esquadra en muchas zonas de nuestra geografía catalana. Hay una falta grave de 
efectivos que afecta no solo la seguridad de los ciudadanos, sino también las condi-
ciones de trabajo de la plantilla, que tiene que multiplicarse para atender las necesi-
dades de la zona, y aun así, y a pesar de la profesionalidad de los efectivos y de los 
esfuerzos que realizan, evidentemente es imposible, con los escasos recursos de que 
disponen, poder llegar a todos sin poner en peligro la seguridad de todos.

La continuidad y en ocasiones la gravedad de los robos que se están produciendo 
y de otro tipo de ilícitos son bastante frecuentes y bastante graves. Sin ir más lejos, 
como ejemplos, los últimos ocurridos en Barcelona, que pueden provocar, y de he-
cho provocan que el turismo se resienta notablemente con una merma económica 
para nuestra comunidad autónoma. Y esto nos da una dimensión real del problema, 
que cada vez crece más y que en consecuencia nos perjudica más, por la imagen de 
inseguridad que estamos dando en el exterior.

El Maresme, que es la zona a la que nos referimos con las dos propuestas pre-
sentadas, es una de las zonas donde esta problemática se ha agravado últimamente, 
y ahora en época estival todavía es más preocupante. La ABP de Mataró cubre ocho 
municipios y otros tantos cubre la de Gavà, y las escasas patrullas que dan cobertura 
no solo son insuficientes, sino que a medida que se incrementa la población en época 
veraniega todavía lo serán más.

Como ya expusimos, ha habido últimamente una oleada de robos en el Maresme 
que provocó incluso que los propios ciudadanos tuviesen que organizarse en patru-
llas de vigilancia.

Por eso hemos solicitado la ampliación de esta plantilla, y hemos transaccionado 
una enmienda que ahora presentamos, y que viene a decir que tanto la obligación 
como la responsabilidad de la distribución de los efectivos en el territorio cata-
lán son del Govern. Hemos puesto un plazo para llevar a cabo esta ampliación de 
la plantilla, pero, como decimos, esa obligación de distribución le corresponde al 
Govern. Lo esencial realmente es el poner ese plazo, que se establezcan unas fechas 
y que exista un compromiso real que pueda llegar a cumplirse.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora Valle. Entenc, doncs, que hi ha una transacció feta. Necessitaríem 
disposar també del document transaccionat.
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En tot cas, hi han esmenes presentades a ambdues resolucions pels mateixos 
grups i també en el mateix sentit, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
pel Grup Parlamentari Republicà. Per defensar aquestes esmenes, en nom del Grup 
Parlamentari Republicà qui prendrà la paraula? La senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair a la diputada Valle que haguem 
pogut arribar a un acord de transacció a les dos propostes de resolució, tant la de 
Gavà com la de Mataró. 

És evident, doncs, que hi ha una manca d’efectius de Mossos d’Esquadra, és ar-
reu del país, però, bé, s’està intentant resoldre aquesta situació amb convocatòries de 
noves places de mosso. Aquest mes de juny del 2019 entraran a treballar a les comis-
saries en pràctiques l’última convocatòria de Mossos, i esperem que el proper juny 
de l’any que ve, del 2020, també puguin entrar 750 noves places també de pràctiques 
a les comissaries i que, bé, esperem que en futures convocatòries es pugui ajudar a 
pal·liar aquesta manca d’efectius que hi ha arreu del país. De fet, les àrees bàsiques 
policials que es parla en aquestes dos PR són unes àrees que ja han tingut un repunt 
de fets ocorreguts, especialment contra el patrimoni i en temes d’estafes. Sí que s’ha 
reduït, en algun dels casos, delictes contra les persones. 

En tot cas, doncs, és evident que estem a favor de que puguem disposar de més 
efectius i de fer una redistribució arreu del país de la manca d’efectius que hi ha a les 
diferents àrees bàsiques policials. I, per tant, el nostre vot serà favorable.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per defensar l’esmena en nom del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Bé, sí; gràcies, president. Bé, ja s’ha explicat, s’ha explicat aquí abans de que in-
tervingués jo. En qualsevol cas, les necessitats de seguretat, com les necessitats en 
molts dels àmbits, són gairebé il·limitades, i a Mataró i a Gavà sens dubte també ho 
deuen ser. En qualsevol cas, nosaltres estem en condicions d’acceptar un termini, de 
posar un termini, que sempre ens demanava el senyor Castel, jo ho recordo. Per què? 
Perquè tenim una promoció de Mossos, una promoció de cinc-cents mossos, que 
sortiran el mes de juny de l’escola. I no només això, sinó que tenim una nova promo-
ció de 750 mossos que sortiran al juny o al juliol de l’any 2020, no? Per tant, encara 
estarem en condicions d’acomplir més aquestes propostes de resolució.

Per tant, votarem a favor tant de la de Gavà com de la de... I en aquestes condi-
cions, com que està previst que a totes les ABPs de Catalunya s’incrementi el nom-
bre d’efectius, en aquestes condicions votarem a favor de totes.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; president, gràcies. Nosaltres, com no pot ser d’una alta manera, votarem que 
sí a les dos propostes de resolució. Però volíem posar de manifest una qüestió, que és 
que no és només un tema de falta d’efectius, que també ho és principalment, però jo 
crec que amb aquesta falta d’efectius també hi ha una distribució il·lògica, a vegades, 
dels efectius en el territori, i sobretot hi ha una priorització de tot. I quan ho priorit-
zes tot, al final res és prioritat. I això també ho volem posar de manifest, perquè no 
només serveix l’excusa de que no hi ha efectius suficients. Amb una bona assignació 
i una bona distribució territorial dels efectius que ja tenim, segurament la situació a 
nivell territorial no seria tan sagnant.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé, gràcies. Nosaltres també hi votarem a favor. I, una mica, en la línia del 
que deia el diputat Castillo, que m’ha precedit, nosaltres creiem que la clau de tot 
plegat està en dotar de més recursos el Cos de Mossos d’Esquadra, efectivament, 
però també en la distribució territorial d’aquests efectius. En aquesta línia anava la 
sol·licitud de compareixença que feia el nostre grup i que ha estat rebutjada, sobre 
l’explicació de la distribució d’efectius. En el nostre cas preguntàvem per la ciutat 
de Barcelona, però evidentment hi han altres àrees del territori que els requereixen. 
Per tant, no és el primer cop que en aquesta comissió i que en diferents sessions ple-
nàries es demana, no?, que la conselleria informi de com pensa distribuir els nous 
efectius i no acabem de treure’n l’aigua clara.

Per tant, en qualsevol cas, votarem a favor d’aquesta resolució, però insistim en 
la necessitat de conèixer com es pensen distribuir aquests efectius.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Simplement, nosaltres hi votarem a favor. No és la primera ve-
gada que es presenten propostes de resolució concretes respecte de determinades lo-
calitats, però, en qualsevol cas, hi ha una manca d’efectius i una redistribució que s’ha 
d’ordenar, que la conselleria encara no ho ha fet, i que això ha provocat que a deter-
minades àrees, com el Maresme, hi hagin fins i tot patrulles de seguretat ciutadana.

El president

Gràcies, senyora García. Tractant-se d’una transacció, entenc que no cal posicio-
nar-se sobre les esmenes. 

En tot cas, perquè quedi clar, votem primer el punt número 13, que és la Proposta 
de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró, per a ga-
rantir la seguretat ciutadana, que ha estat transaccionada amb l’esmena presentada 
per Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.

No sé si tots els grups tenen l’esmena transaccionada, és possible que no. Per 
tant, bé, en faig lectura succinta, ràpida, jo mateix, si volen, d’acord?

La proposta de resolució queda redactada de la següent forma: «El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris, inclosos els pressupos-
taris, a les àrees bàsiques policials –ABP– i a ampliar específicament el nombre de 
mossos d’esquadra destinats a l’ABP de Mataró –Maresme– dins del tercer trimestre 
del 2019, d’acord amb la distribució d’efectius arreu del territori que permetin les 
convocatòries en curs d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra.»

És aquest el text definitiu de la proposta de resolució que sotmetem a votació.
Per tant, vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
Ara passem a votar el punt número 18, que és el mateix text, l’única diferència és 

que fa referència, en lloc de Mataró –Maresme–, doncs a Gavà, d’acord?
Per tant, sotmetem a votació la Proposta de resolució sobre l’increment de mit-

jans a l’àrea bàsica policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana, amb l’es-
mena transaccionada entre el grup parlamentari proposant, Ciutadans, i el Grup de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.

Vots a favor?
Queda també, el punt numero 18, aprovat per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar 
l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres 
col·lectius especials de la Generalitat

250-00614/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 14, debat i votació de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equipara-
ció retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la 
Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per 
defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés i Franzi

Sí; presentem aquesta proposta de resolució, que té a veure també amb les qües-
tions que s’anaven tractant en les propostes anteriors, que és la disponibilitat d’efec-
tius en el Cos de Mossos d’Esquadra i de les seves condicions laborals. Vivim a 
pràcticament ja deu anys dels efectes de les retallades, i això, doncs, té efectes en la 
qualitat del servei que s’ofereix als nostres pobles i ciutats.

Bé, nosaltres el que exposàvem és que l’any 2008, no?, es va arribar a un acord 
entre el Departament d’Interior i les diferents organitzacions sindicals, segons el 
qual, doncs, hi havia una equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de 
Mossos d’Esquadra, amb diferents punts –bàsicament amb un increment general; 
que afectava també facultatius i tècnics; en qüestions també de nocturnitat–, i entre 
els quals una de les qüestions que s’hi establia era el manteniment d’aquesta equipa-
ració. També es deixava clar que aquella millora retributiva seria aplicable al marge 
de qualsevol increment general que es pogués decretar per al conjunt del personal 
funcionari de la Generalitat, i, com deia, el manteniment en el temps d’aquesta equi-
paració. Això era l’any 2008. 

L’any 2010, com sabem, van arribar les retallades al nostre país, i a través del 
Decret de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal, doncs, una 
de les coses que va caure va ser justament..., o que va quedar en suspens parcial, va 
ser aquest acord. Aquest decret es va aixecar l’any 17, però tot i això les millores re-
tributives que no es van arribar a aplicar fins al 2011, com estava previst, van quedar 
a un any pendent, i a més a més, el punt que abans el comentava, no?, del manteni-
ment en el temps, lògicament va quedar penjat. 

Això ens porta a una situació que, sumada a la falta d’efectius, sumada a la fal-
ta de recursos, s’hi afegeixen aquestes males, no?, o deficitàries condicions laborals 
dels treballadors i treballadores del Cos dels Mossos d’Esquadra, que entenem que 
hem de corregir; entre altres coses, perquè, si no, el que ens pot passar és que els 
nous efectius que ara s’incorporaran en noves convocatòries, doncs, serveixin de 
poc, perquè si s’obren també noves places a altres cossos, com per exemple a les 
policies locals..., que els Mossos tinguin pocs incentius per quedar-se al Cos de 
Mossos d’Esquadra amb les condicions laborals que tenen i, en canvi, optin, com ja 
esta passant, per anar a les policies locals. Per tant, de poc servirà incrementar els 
efectius si els efectius que tenim ens acaben marxant a les policies locals perquè no 
som capaços d’equiparar les seves condicions laborals.

Per tant, el sentit de la nostra proposta de resolució anava en aquesta línia, i bà-
sicament el que proposàvem, que creiem que és bastant assumible, no?, doncs era 
crear un grup de treball amb les organitzacions sindicals per tal d’estudiar un nou 
procés d’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lec-
tius especials de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar l’esmena en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Lluïsa Llop.
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Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Certament, el 2008 s’arribava a un acord important fruit de 
la negociació col·lectiva entre els sindicats més representatius de Mossos d’Esquadra 
i el departament, que recollia tot un seguit de punts de millora dins de les condi-
cions del Cos de Mossos d’Esquadra, que havien de tenir una aplicació progressiva. 
Malauradament, la crisi va interrompre’n aquesta aplicació, una crisi que se suma-
va a l’habitual ofec pressupostari que pateix la Generalitat fruit d’un espoli de no 
poder disposar de tots els fons, fent que evidentment se suspengués l’aplicació de 
molts dels temes pactats, així com també que afectés molts altres àmbits del sector 
públic, dels treballadors públics, que van veure retallada bona part de drets i que 
van tenir una suspensió, perquè certament es van aplicar mesures dures que va patir 
l’Administració. 

Un cop aquesta crisi l’hem anat superant, és evident que cal tornar a recuperar tots 
aquests acords que hi havia; és més, i a millorar les condicions d’una funció publica 
que ha patit molt tots aquests temps de crisi. I, dins d’això, compartim el que expo-
sava el diputat Parés. Compartim amb vostè que cal recuperar aquests acords signats 
en l’equiparació, tant en els termes fixats en el 2008 com en els termes fixats en el 
2016, que no són altres que..., el que es deia és que es seguiria fent tan bon punt..., 
aquest darrer quart i últim tram d’equiparació, que es faria efectiu tan bon punt tin-
guéssim pressupostos. És evident que des del 2016 no hem tingut uns pressupostos. 
Per tant, és evident que tots plegats tenim uns deures concrets que cal fer, i, per tant, 
des del Grup Republicà estem absolutament d’acord amb que cal aplicar aquest dar-
rer tram i arribar a aquesta equiparació, que ja estava pactada des del 2008. 

Hi havíem presentat esmenes, perquè consideràvem que tal com estava redac-
tat..., és a dir, no entenem que sigui tant un problema de negociació col·lectiva o 
d’un grup de treball, sinó que realment el que cal fer és trobar com s’aplica, d’una 
vegada per totes, aquest retorn. Per tant, per això havíem presentat esmenes. En tot 
cas, podem entendre que es pot fer via..., parlar-ne directament i veure com es troba 
aquesta mesura a retornar. I, per tant, el Grup Republicà votarà a favor i estarà ab-
solutament d’acord en aquest punt.

I deixi’m fer-li només un petit apunt d’algú d’un poble petit, que tenim policia 
local, i és que, probablement, al Cos de Mossos d’Esquadra els atrauen policies lo-
cals de pobles grans, perquè ja li juro que els policies locals del meu poble tots vo-
len anar a Mossos d’Esquadra; estan intentant opositar i estarien encantats de ser 
Mossos d’Esquadra. Per tant, hi ha una situació diferent, segurament, en funció de 
la grandària de la població.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Llop. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí; be, s’ha explicat perfectament fins ara el contingut de l’acord del 2008, d’aques-
ta manca d’equiparació de l’últim tram, eh?, el quart, i de la suspensió que va tenir per 
la situació dels comptes de la Generalitat en el pressupost del 2011. El 2016 s’arriba a 
un acord que quan hi hagin els següents pressupostos –i, de fet, el Departament d’In-
terior, en l’avantprojecte de pressupostos, ho ha inclòs– no tindrà cap inconvenient 
en pagar aquest darrer tram i fer l’equiparació salarial, que, d’altra banda, és ben  
justa. 

Aquí, donat que hi ha representants del sindicat dels Mossos, agrair-los la pa-
ciència, la dedicació i el seu bon fer.

Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, i amb l’esperança de que tin-
guem un pressupost, amb l’esperança de que puguem fer front a aquest quart termi-
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ni, i amb l’esperança de que puguem incrementar, puguem continuar incrementant 
l’equiparació salarial amb els altres cossos de la mateixa Generalitat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En la mateixa línia, vull dir, tots els grups parlamenta-
ris hem exposat –i donar-ne les gràcies al diputat Parés– d’on venim, per què estem 
on estem, i, en definitiva, per què no hem arribat mai a estar com voldríem i com 
voldria el col·lectiu de Mossos.

Només un petit detall, vull dir, que es faci aquest grup de treball amb els dife-
rents sindicats és una batalla que portaven els sindicats, i molts d’ells han comen-
çat a fer aquesta feina de previsió de futur, de com i de quina manera hauria de ser 
aquesta equiparació real. Però el que ens han..., o hem trobat a faltar –i també en-
tenem que poder no hagués donat viabilitat a que continués caminant–, seria que 
això que surti d’aquest grup de treball..., avui tenim algun dels sindicats aquí, però 
el que surti d’aquest grup de treball de tots els sindicats fos també vinculant per al 
Govern de la Generalitat per convertir-ho en una realitat, que no es quedi només en 
un document més.

Els sindicats porten molts anys treballant en això, n’han fet molts, de documents, 
han fet moltes visions de futur, també, en base a aquests documents, i el que vol-
dríem..., que no quedés en un grup de treball, que no quedés en un document més, i 
que no quedés, com ha quedat sempre, en paper mullat. Determinació, compromís 
i, davant de la prioritat, la necessitat.

Dit això, esperem que s’aprovi i esperem que acabi sent vinculant per al Govern 
i els seus responsables.

El president

Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula 
l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, nosaltres ens congratulem, diguem-ne, de l’actitud 
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, creiem que fan un cert esforç. 
Felicitem el Marc Parés, del Grup de en Comú Podem, per la presentació de la pro-
posta; creiem que és molt important la proposta aquesta. Però vull remarcar un altre 
cop –que ja s’ha fet– que estem parlant d’uns acords ja signats –ja s’haurien d’ha-
ver tirat endavant– del 2008. Estem al 2019; per tant, fa onze anys. I del que estem 
parlant ara és de crear un grup de treball per estudiar com tornar a allò que ja es va 
signar, que s’havia signat el 2018. Ho dic per posar-nos en situació i saber de quin 
marc estem parlant. 

Per tant, nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, hi votarem a favor, però 
creiem que s’ha d’actuar i s’ha de fer aquest grup de treball ja –ja, ja, ja. Realment 
s’ha de fer ràpid; és molt important, davant de la falta d’efectius, de la falta de mo-
tivació, de la falta de sensibilitat i, a vegades, falta fins i tot de respecte, perquè hi 
ha coses que no costen diners, i a vegades no s’estan fent. I el col·lectiu de Mossos 
d’Esquadra és un col·lectiu que està sempre que el necessitem, i, per tant, valdria la 
pena que alguna vegada des del Govern..., doncs també hi fos, el Govern, quan el 
necessita el Cos de Mossos d’Esquadra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta; entre altres 
coses, perquè creiem que aquesta creació d’un grup de treball és essencial. Jo crec 
que el contingut pràcticament de la proposta de resolució és un resum de totes les 
reclamacions que tenen els diferents sindicats de Mossos d’Esquadra amb la plata-
forma MosSOS. Creiem que és important que se’n parli; entre altres coses, perquè 
per primera vegada tots els sindicats es posen d’acord en una sèrie de reclamacions 
de caràcter retributiu i funcional, però és que a més a més ens trobem amb una 
realitat, i és la manca de diàleg per part del conseller d’Interior respecte d’aquesta 
plataforma i respecte de sentir, escoltar i comprendre les exigències dels Mossos 
d’Esquadra. 

S’ha parlat aquí de la Llei de restricció de la despesa pública de 2008 com a, vaja, 
justificant de que no s’hagin respectat els acords signats el 2008 amb els Mossos 
d’Esquadra, però la realitat és que aquesta restricció pressupostària es va aplicar a 
tot Espanya, i l’únic punt de tota la geografia espanyola on els funcionaris públics 
no han recuperat la seva paga extra del 2013 i 2014 és aquí a Catalunya. I no em val 
l’excusa dels partits que formen part del Govern que diuen que, com que no tenim 
pressupostos, no es poden afrontar aquestes reclamacions que tenen el col·lectiu dels 
Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre l’esmena presentada, té la paraula el se-
nyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; molt breument. En qualsevol cas, vostès fan esment a un acord del 2016 i 
fan esment també a la manca de pressupostos, i, en tot cas, els darrers pressupos-
tos aprovats són del 2017; per tant, podien haver incorporat aquestes partides als 
pressupostos del 2017, si realment haguessin volgut resoldre el problema. Per tant, 
el problema que tenim no és només que des de les retallades del 2010 vam tenir un 
impacte, sinó que l’hem anat arrossegant i que hem estabilitzat aquestes retallades 
en aquest àmbit i en tots els altres, és a dir, ja fa anys que podíem haver revertit les 
retallades i no ho hem fet.

I el segon element i motiu pel qual no hem acceptat l’esmena que ens fèieu és 
perquè nosaltres sí que entenem que s’ha de treballar conjuntament amb les orga-
nitzacions sindicals i en un procés de negociació col·lectiva amb aquestes organit-
zacions. Per tant, entenem que aquest és el camí i per això manteníem la nostra 
proposta de redactat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés.
Sotmetem a votació, doncs, la proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
En aquest moment, el Grup Parlamentari de Ciutadans sol·licita avançar el punt 

número 20 i poder-lo substanciar en aquest moment, perquè el diputat que l’ha de 
defensar ha d’anar a una altra comissió. (Pausa.)
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Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de 
Girona

250-00662/12

Per tant, si no hi ha cap inconvenient en aquest punt, passem a debatre, a sot-
metre a debat i votació el punt número 20, que és la Proposta de resolució sobre la 
situació precària del parc de bombers de Girona, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Per defensar-la, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez Fisac.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, hoy Ciutadans vuelve a traer a esta comisión una pro-
puesta de resolución sobre la mejora de las condiciones laborales y de gestión del 
Cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Los bomberos viven una situación precaria 
sin precedentes, falta personal, material, y no pueden garantizar que todos los epi-
sodios de emergencias puedan ser atendidos en los tiempos necesarios; temen no 
poder llegar a tiempo.

El hecho es que queremos denunciar hoy aquí que si durante la actuación del 
Cuerpo de Bomberos de Girona ocurre otro incidente de manera simultánea en la 
zona de actuación del cuerpo que actúa como retén estos deben abandonar el retén, 
dejando y abandonando el parque vacío.

Cuando redacté esta PR estuve hablando con un bombero sobre este problema en 
concreto y el ejemplo real que me expuso fue muy claro. El parque de Girona tuvo 
que salir a un servicio con sus seis bomberos para 170.000 habitantes. Entonces, se-
gún el protocolo, el cuerpo de Cassà de la Selva acudió a Girona para cubrir el par-
que como retén. Y durante ese periodo de tiempo hubo otro incidente en el área de 
actuación del parque de Cassà de la Selva, y tuvieron que volver al parque, veinte 
minutos después del aviso, dejando en todo caso el parque de Girona vacío. En caso 
de ocurrir un tercer incidente no tendríamos capacidad para atenderlo.

Así que lo que pedimos es una reclamación de los bomberos, nada más, simple-
mente es clara, la necesidad, y es doblar, como punto número 1, el retén del parque 
de bomberos de Girona. Dos: garantizar los retenes en los parques de bomberos en 
caso de que este haya reforzado a otro parque. Y tres: garantizar la neutralidad de 
los parques de bomberos eliminando en ellos los signos e imágenes partidistas.

Los grupos que dan apoyo al Govern, Junts per Catalunya y Esquerra, han pre-
sentado enmiendas a nuestra PR. No aceptamos la enmienda número 1, porque es 
algo que ya se está haciendo, o al menos el conseller ha anunciado que haría: la 
creación de nuevas plazas de bomberos hasta el 2024. Pero hasta 2024 quedan cinco 
años y no creo que debamos esperar cinco años para garantizar un servicio necesa-
rio en la prevención y extinción de incendios.

La enmienda número 2 lo que pretende es hinchar a horas extra, con guardias 
extra, a los bomberos de todos los parques de Cataluña, y es lo que..., ahora mismo 
lo que hace falta son bomberos, no más horas extra, que justamente venimos de una 
huelga de horas extra. Su visión es exprimir a los bomberos y ver hasta dónde lle-
gan, que ya hemos visto que están bastante, por decirlo finamente, hartos de cómo 
les trata este Govern, por decirlo de una manera muy suave.

Nuestra visión a esta solución es bien diferente, que no es otra que gestionar  
correctamente los retenes entre los diferentes parques, además de crear nuevas pla-
zas de bombero de una manera urgente y no con promesas de futuro.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Hi han dues esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar les 
esmenes presentades en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lus-
tre senyora Núria Picas.
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Núria Picas Albets

Gràcies, president. Bé, tots som conscients de la necessitat que hi ha actual-
ment al Cos de Bombers. Aquí es parla de doblar el parc de bombers de Girona. 
Actualment aquest parc té una dotació de trenta-set efectius, i amb el projecte que 
està en marxa de Bombers 2025 es preveu que, amb la incorporació d’aquests 
mil efectius, aquest parc pugui tenir, doncs, una dotació de quaranta-un bombers. 
Actualment, amb aquests trenta-set bombers al parc de bombers, n’hi ha sis de mí-
nims diaris, i es preveu que aquests mínims s’incrementin gradualment amb aquest 
projecte que he esmentat.

Sobre el segon punt, a mi el que no em queda clar és el concepte de retén. Jo, per-
dona la ignorància, però fa dotze anys que estic al Cos de Bombers de la Generalitat 
i és la primera vegada que sento parlar d’aquest terme. He buscat a la Real Academia 
Española les definicions del terme «retén»; n’he trobat diverses. Una diu que és «una 
tropa que en más o menos número se pone sobre las armas, cuando las circunstan-
cias lo requieren, para reforzar, especialmente de noche, uno o más puestos milita-
res». L’altra és «un repuesto o prevención que se tiene de algo». En fi, aquí volíem 
parlar, matisar aquest terme «retén», que s’utilitza per al personal que està vigilant 
un determinat sinistre o que controla una situació de risc. M’agradaria parlar de 
personal de guàrdia.

Ara bé, d’altra banda, aquest personal de guàrdia en els parcs de bombers, en 
el cas que es desplacin a cobrir altres parcs, està garantit –hi ha una instrucció, la 
00/05– amb el reforç de personal, que estableix totes les situacions en què la presèn-
cia d’un trist objectiu, grans sinistres o simultaneïtat d’intervencions és necessària 
l’activitat de mitjans complementaris als torns habituals de treball.

En aquest exemple que m’ha posat –sí que és cert que va haver-hi un sinistre a 
la ciutat de Girona–, el que es fa és reforçar aquest parc amb l’ajuda d’altres parcs 
que hi ha a la vora; va haver-hi aquest segon sinistre, però..., i pot ser que n’hi hagi 
un tercer, un quart i un cinquè. A partir d’aquí, hi han casos, quan es requereixen 
serveis, doncs, que es preveu que seran de llarga durada, que és un nivell de mobilit-
zació M0, que és quan s’activen els bombers que en aquest cas no estan de guàrdia, 
perquè vagin a cobrir altres parcs.

Sobre el tercer punt..., acceptem el tercer punt, que parla, doncs, de garantir la 
neutralitat en els parcs de bombers eliminant signes o imatges partidistes..., bé, ja 
que considerem que moltes vegades els parcs de bombers estan tenyits de llaços 
grocs i nosaltres no els considerem imatges partidistes. 

I demanem, doncs, que puguem votar separadament els punts.

El president

Moltes gràcies, senyora Picas. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt be; moltes gràcies, president. Be, hem presentat..., nosaltres havíem pre-
sentat dues esmenes, dues esmenes que ens pensàvem que eren de prou fàcil  
acceptació. Una, ens demanaven que dobléssim el retén de les dotacions del parc  
de bombers de Girona. I nosaltres hi dèiem «incrementar la plantilla en el parc de  
bombers de Girona abans de l’any 2024», que és l’any que nosaltres tindrem l’úl-
tima promoció dels mil bombers que entraran de nou a la Generalitat fins l’any 
2024. Sense efectius difícilment podem incrementar el nombre de bombers al parc 
de Girona. 

I, d’altra banda, els demanàvem substituir «retén», eh?, que en el Cos de Bombers 
s’entén com aquell personal que esta vigilant un determinat sinistre o que controla 
una situació de risc, pel concepte de personal de guàrdia, que és aquell personal que 
esta en la caserna esperant que succeeixi un sinistre o una situació de risc. No ens 
ho han volgut acceptar. La meva companya, la diputada Núria Picas, que acaba de 



DSPC-C 298
3 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CI  23 

parlar abans que jo, és bombera i els acaba de dir el que enteníem per «personal de 
guàrdia» i el que s’entén per «retén» des del Cos de Bombers. Vostès no ho volen 
acceptar. 

Per tant, tant en el punt 1 com en el punt 2 nosaltres hi votarem en contra, i, per 
descomptat, votarem a favor del punt 3, per garantir la neutralitat dels parcs de bom-
bers, eh?, i eliminant els signes i imatges partidistes que hi puguin haver, sens perju-
dici del dret que tenen els bombers i qualsevol col·lectiu de treballadors o de persones 
de reivindicar els seus drets o aquelles causes que estimin oportunes.

Moltes gràcies, president.

El president

Gracies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Nosaltres votarem que sí... Nosaltres votarem que sí. (L’orador riu.)

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Nosaltres estem d’acord en que cal millorar la situació dels bombers. En aquest 
cas se’ns parla del parc de bombers de Girona; estem d’acord amb les mesures que 
es proposen. Hauríem entès que l’esmena del punt 2 hauria millorat el redactat de la 
proposta. No a l’esmena del punt 1, perquè justament el que tenim és una situació de 
necessitat urgent; per això nosaltres havíem plantejat la necessitat de fer un pla de xoc 
que millorés de forma immediata les condicions dels parcs i, per tant, entenem que 
l’horitzó 2024 és un horitzó massa llunyà.

I el punt 3 no l’entenem; és a dir, se’ns planteja una proposta de resolució sobre 
la situació precària del parc de bombers de Girona. No entenem com la ubicació de 
llaços grocs en un parc de bombers té a veure amb la precarietat del parc de bom-
bers. Per tant, entenem que estem barrejant coses i no creiem que això sigui ade-
quat. Si parlem de precarietat, doncs, abordem-ho amb mesures que responguin a 
la precarietat.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. 
Bé, m’ha semblat una mica que els partits que recolzen el Govern estan en la dita 
aquesta de la poesia del dit i la lluna, no?, perquè fan referència a lo del retén, retén, 
i el que destaca aquesta proposta de resolució és la precarietat en què es troba el Cos 
dels Bombers, no només a Girona, aquest és l’exemple de Girona, però és la realitat 
que tenim. De fet, fa pràcticament un mes, en comparèixer el conseller Buch per ex-
plicar-nos quina era la prevenció d’aquest estiu d’incendis, una de les coses que ens 
confessava era la realitat d’aquesta precarietat. I, per tant, nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez Fisac.
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Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, yo creo que aquí no hemos venido a debatir sobre 
cómo llamamos a las cosas, el término que utilizamos; yo creo que aquí hemos ve-
nido para solucionar un problema justamente del Cuerpo de Bomberos de Girona. 
Y es una realidad que de..., o sea, usted dice que hay treinta y seis miembros en el 
Cuerpo de Bomberos de Girona. La realidad es que se queda vacío. Y se queda va-
cío, dejando, pues, a la ciudadanía desprotegida. Y al final lo que nosotros inten-
tamos, con esta propuesta de resolución, es solucionarlo, poner luz al asunto y no 
palabras. O sea, que ustedes dicen, bueno, «persona de guardia», «retén»; me da lo 
mismo, la cuestión es que se solucione el tema y que podamos, bueno, afrontarlo de 
frente, ¿no?

Para mí un retén es una persona de un parque que se desplaza a otro para cubrir; 
para ustedes es personal de guardia, igualmente, como si fuese del mismo parque. 
Al final la plantilla de un parque es la que está de guardia y el retén para mí es el 
que se desplaza desde otro parque, ¿vale? Entonces, lo que ustedes quieren, a mi 
entender, es, pues, que el personal que esté en ese parque haga horas extra en esas 
guardias para que lo cubran. Pero bueno, nosotros..., usted es la profesional de los 
bomberos, así que nos fiamos de usted, y entonces vamos a aceptar esta enmienda 2,  
vamos a aceptarla; si usted nos dice que es así, que es correcto, pues le damos un 
voto de fe y entonces aceptaremos esta enmienda 2. Y, bueno, yo creo que eso ya 
está.

El president

Bé, doncs, per tant, m’ha semblat entendre que, de les esmenes presentades, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans accepta l’esmena número 2.

Hi ha sol·licitud de votació separada, punt per punt? He entès també que...

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, hauríem de votar..., podem votar el punt 2 i el punt 3 conjuntament, i el punt 1,  
separat.

El president

El 2 i el 3 conjuntament? (Pausa.) He entès el 2 i el 3 conjuntament? (Pausa.) 
No. Bé, un moment.

Marc Parés Franzi

Nosaltres demanem votació separada del punt 3.

El president

Per tant, votem per separat els tres punts, eh? Votem... (Ferran Roquer i Padrosa 
demana per parlar.) Sí, senyor Roquer...

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la votació de l’apartat 1 del 
punt setzè de l’ordre del dia. Veus de fons.) D’acord. Per tant, torno a començar. 
Disculpes, perquè...

Bé, com vostès saben, l’article 118 de la Constitució espanyola estableix, per a 
qualsevol ciutadà o institució, l’obligació de complir les sentències i la resta de re-
solucions fermes dels jutges i tribunals, i que el Tribunal Suprem va comunicar a 
aquest Parlament, amb data 9 de juliol del 18, que, entre d’altres, el senyor Carles 
Puigdemont i Casamajó i el senyor Raül Romeva i Rueda havien quedat suspesos 
automàticament i per imperi de l’article 384 bis de la Lecrim en les seves funcions 
i càrrecs públics que desenvolupaven. Per tant, en aquell moment la Mesa hauria 
d’haver adoptat les mesures precises per fer efectiva aquesta previsió, la qual cosa, 
des del nostre punt de vista, fins aleshores encara no s’ha produït.

Tanmateix, el passat 21 de juny de 2019, el Tribunal Suprem va confirmar el 
processament ferm del senyor Antoni Comín per rebel·lió, i, per tant, l’aplicabilitat 
del 384 bis, en què s’estableix també la suspensió automàtica de les funcions que 
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estigués desenvolupant. En conseqüència, estan suspesos com a diputats, aquests se-
nyors, perquè els drets i les facultats que ostentaven també ho estan.

Per tant, aquest president considera que no és ajustat a dret considerar que els 
seus respectius grups parlamentaris disposen, en cas d’empat, de la totalitat de vots 
en el Ple del Parlament i, per tant, no poden ser comptabilitzats a l’hora de fer la 
ponderació prevista a l’article 100.2.2 del Reglament del Parlament.

Per tant, en aplicació de l’article 98.2 i l’article 102, davant d’aquest empat de vots  
afirmatius i negatius i tenint present que els grups i subgrups parlamentaris de Ciuta-
dans, PSC i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Partit Popular de Cata lunya 
tindrien, en atenció a la ponderació necessària dels vots, pels diputats presents en aques-
ta comissió, un total de seixanta-cinc vots en el Ple del Parlament, i que els grups parla-
mentaris de Junts per Catalunya i Republicà disposarien en total, si no estic descomptat, 
de seixanta-quatre vots, doncs considerem que en aquest cas es desfà l’empat a favor del 
sí i, per tant, quedaria aprovat aquest punt número 1.

(Eusebi Campdepadrós i Pucurull demana per parlar.) El senyor Eusebi Campde-
padrós, en nom de Junts per Catalunya.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, president. Per manifestar la nostra total discrepància amb el resultat pro-
clamat, perquè, òbviament, i atès que parlem de respecte a les disposicions legals, 
estat de dret, compliment de la llei, existeix l’acord de la Mesa d’aquesta cambra en 
què s’estableix la forma en què cal computar el vot ponderat en cas d’empat. Aquest 
acord recordem que va ser al seu moment, doncs, sotmès a reconsideració, es va 
tombar la reconsideració, esta sotmès a un recurs, i en aquest recurs es demanava 
cautelarment que aquest acord fos suspès, i per part de l’òrgan judicial correspo-
nent aquest acord no es va suspendre. Per tant, en compliment estricte, precisament,  
de resolucions judicials s’ha d’aplicar l’acord de Mesa en què el vot ponderat s’ha de 
computar pel nombre d’escons de què disposa cada grup a la cambra. Per tant, el re-
sultat correcte d’aquesta votació és, segons l’acord de la Mesa perfectament en vigor, 
de rebuig d’aquest punt.

Per tant, dit això, aquest grup es reserva totes les accions legals que correspon-
guin pel que fa a fer valdre aquesta correcta interpretació de l’acord de la Mesa i 
proclamació del resultat, tant contra la votació en si com amb relació al president 
d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Campdepadrós. Per posicionar-se el Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí, per part del nostre grup també manifestar que no compartim la decisió de 
la presidència d’aquesta comissió de com resoldre un empat amb vot ponderat tal 
com vostè ha manifestat. Ens sumem a les reflexions que ha fet el diputat de Junts 
per Catalunya, i tal com va acordar la Mesa en el seu moment, el vot ponderat s’ha 
d’aplicar en funció del resultat de l’arc parlamentari que hi havia el dia de la consti-
tució, i, per tant, els resultats del vot de ponderació foren 66 a 65; per tant, decauria 
aquest punt en qüestió.

En tot cas, doncs, manifestar que no estem d’acord amb la decisió del president 
d’aquesta comissió.

El president

Moltes gràcies. En tot cas, és la meva facultat, i en aquests termes, en els termes 
que he expressat, doncs, proclamo el resultat de vot ponderat per 65 a 63 a favor del sí. 

Aquest punt queda aprovat.
Sotmetem a votació ara el punt número 2... 

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
El DSPC-C 312, a la pàgina 42, inclou la següent rectificació: Al DSPC-C 298, a la pàgina 25, sisena línia, on hi diu «l’article 100.2.2» hi ha de dir «l’article 102.2». 
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull

President...

El president

Sí.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Una puntualització material. President, si no em falla la memòria –encara que 
em puc haver despistat amb la prolixa explicació–, abans ha parlat de 65 a 64 i ara 
acaba de dir 65 a 63, amb la qual cosa, en tot cas a efectes de claredat per a tothom, 
a veure si ens aclarim de quin número és al final.

Gràcies.

El president

Els vots que tindria..., puc estar descomptat, eh?, però trenta-quatre de Junts per 
Catalunya menys un seria trenta-tres; trenta-dos del Grup Republicà menys dos seria 
trenta; trenta i trenta-tres, seixanta-tres. Per tant, si abans he dit seixanta-quatre ha 
estat un error meu.

Sotmetem a votació el punt número 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans... (Veus de fons.) Ah, 

clar, d’acord.
Per tant, el punt número 2 queda aprovat per unanimitat –el punt número 2 que-

da aprovat per unanimitat.
Votem ara el punt número 3, que és el que fa referència a garantir la neutralitat.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, del grups parlamentaris de Ciutadans... (Veus de fons.) 

Aviam, aviam... (Veus de fons.) Estem en el punt número 3... (Veus de fons.) D’acord. 
Per tant...

Punt número 3.
Vots a favor, si no estic descomptat..., són 19 vots a favor, dels grups parlamen-

taris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Socialistes i 
Units per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi ha un vot en contra, de Catalunya en Comú Podem.
Abstencions?
No hi han abstencions.
Per tant, queda també aprovat el punt número 3 d’aquesta proposta de resolució.

Propostes de resolució acumulades relatives a la manca de recursos 
humans i materials als parcs de bombers de Sant Feliu de Llobregat i de 
Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal

250-00634/12 i 250-00641/12

Continuem ara amb el punt 15 de l’ordre del dia. És el debat i votació de la 
Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant Feliu 
de Llobregat. El punt 16 tinc entès que va en una línia similar pel que fa a la propos-
ta de resolució, i, per tant, el grup proposant defensarà conjuntament els dos punts, 
el punt número 15 i el punt número 16, que, lògicament, sotmetrem a votació per 
separat.

Per tant, per defensar les propostes de resolució dels punts 15, Proposta de reso-
lució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat, i 
16, Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al parc de 
bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, l’il·lustre senyor Carles Castillo.
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Intentaré ser molt breu, perquè jo penso que de literatura de 
bombers i en general dels serveis públics d’emergència n’hem parlat tots, tots sabem 
que la situació és de col·lapse, o propera al col·lapse. I, en fi, jo penso que –acabem de  
tenir un debat, també, amb una PR similar– si els últims dies hi ha fets que puguin 
demostrar el que denunciem, doncs és això al que ens referim, no? Avisem de la 
situació desgavellada que tenim amb els bombers –amb els serveis d’emergència 
en general, però amb els bombers en especial– des de fa molt de temps, i, al final, 
d’avisar, doncs, es donen situacions que pensem que no s’haurien de donar. No és 
excusa el tema pressupostari, donat que nosaltres entenem que no s’ha fet l’esforç de 
presentar els pressupostos a l’aprovació del Parlament; tampoc no s’ha fet l’esforç  
de votar els pressupostos generals de l’Estat, que donaven molts milions d’euros 
també per a Catalunya, i, per tant, creiem que no és excusa.

Vull posar només de manifest dues coses. En el tema d’hores extres és absoluta-
ment brutal lo que esta passant. Només perquè ens fem una idea, 2017-2018: 900.000 
–900.000– hores extres; el 2018: 500.000 hores extres, toquen a 250 hores per bom-
ber i any; per tant, una barbaritat. I això provoca que molts bombers i bomberes, 
doncs, malgrat que se’ls proposi fer hores extres a un preu més baix que l’hora ordi-
nària, no vulguin ja fer més hores extres i s’hi hagin negat, concretament en aquests 
parcs de bombers.

Davant d’aquesta situació, i davant dels mínims legals de torns que hi ha esta-
blerts, què és el que fa el Govern? Doncs rebaixa amb un decret els mínims de torn, 
donant situacions tan desgavellades com, per exemple, la que denunciem que es 
dona a Rubí, on posen quatre persones de mínim de torn, i tenen un furgó de risc 
químic que necessita cinc persones per manegar-se. Per tant, el mínim de torn legal 
avui per decret està per sota del necessari per portar el furgó de risc químic; és a dir, 
situacions absolutament increïbles.

I també vull posar de manifest una segona qüestió, que és que en aquest Parla-
ment, companys i companyes, s’aproven coses que després no es porten a terme. 
Avui mateix he tingut una reunió, una conversa, amb uns companys d’un sindicat 
de Mossos, i em preguntaven això, no?, em feien la pregunta de si realment al final 
serveix d’alguna cosa venir al Parlament. Jo no els he volgut dir que no serveix de 
res venir al Parlament, però sí que els he dit que, sincerament, com a diputat, tinc la 
sensació de que moltes de les coses que fem no arriben enlloc; que nosaltres fem el 
treball, fem les reunions amb sindicats, fem les propostes, les propostes s’aproven, 
mocions que s’aproven, i després el Govern no fa absolutament res amb aquestes re-
solucions aprovades. I em sembla una falta de respecte molt bèstia al Parlament i a la 
tasca parlamentària, no només dels parlamentaris, sinó també d’altres persones, sin-
dicats o membres de col·lectius, de servidors públics, que venen aquí a explicar-nos 
la situació, a promoure que aprovem coses, que s’aproven i que després no arriben 
enlloc. I jo crec que hem de ser molt conscients d’aquesta sensació i ser molt respon-
sables amb el que aprovem. 

A la primera proposta de resolució, el punt 15, doncs hi ha una moció, que és la 
36/XII, d’aquesta mateixa legislatura, del desembre del 2018, on posa de manifest 
moltíssimes de les situacions desgavellades que denunciem de Bombers i de Mossos 
d’Esquadra; es va aprovar, i no s’ha portat a terme pràcticament cap de les coses 
que es van aprovar. O a la segona proposta de resolució, el punt 16, hi ha una re-
solució, que és la Resolució 867/X –és a dir, de fa dos legislatures–, que també va 
ser aprovada i tampoc s’ha complert cap de les previsions d’allò que es va aprovar. 
I, per tant, posar això de manifest: que creiem que és molt greu i que és una falta de 
respecte al Parlament.

Després parlarem de les esmenes.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Hi han esmenes presentades a ambdues propos-
tes de resolució, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari 
Republicà. Per defensar les esmenes dels punts números 15 i 16, en aquest cas del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Gràcies, president. Bé, hem pogut transaccionar finalment el punt número 1; per 
tant, agrair al senyor Castillo la seva predisposició i la voluntat d’acord. Des del 
Grup Republicà, nosaltres també manifestem el suport als bombers i a les bomberes 
dels parcs de bombers de Catalunya, malgrat el dèficit i les mancances que hi ha al 
nostre cos, i, doncs, de continuar seguint totes aquestes mesures que s’han anat po-
sant sobre la taula.

Sobre el segon punt, doncs, acceptem també... El Departament d’Interior és to-
talment conscient que existeixen aquestes mancances en els recursos humans, i, per 
tant, doncs, que aquestes mancances comporten que els bombers hagin de fer aques-
tes hores extres. Per resoldre aquesta problemàtica, el Govern va aprovar, per acord 
de govern, aquest pla de desplegament de recursos humans, que es complementa 
amb el pla estratègic del projecte Bombers 2025, que estableix una sèrie d’actua-
cions necessàries per garantir la capacitat d’actuació del cos i la millora de la coor-
dinació de les emergències arreu del territori. 

Actualment, el parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat té una dotació de 
trenta-quatre bombers, amb sis de mínims diaris. Amb aquest projecte de Bombers 
2025, que, doncs, hi haurà, està previst que s’incorporin mil bombers en els propers 
quatre anys; el que està previst és que aquest parc incrementi els mínims diaris amb 
una totalitat de quaranta-un bombers. Aquest compromís ara mateix ja s’està portant 
a terme. Hi va haver aquesta convocatòria de 250 places; actualment, hi ha una con-
vocatòria en curs de cent cinquanta places més. I fins que no s’arribi al 2024 no es po-
drà garantir que els bombers hagin de cobrar aquests serveis amb hores extres. S’està 
fent tot el possible, evidentment, perquè el Cos de Bombers tingui la planificació de..., 
pugui realitzar tots els seus serveis amb la màxima capacitació possible. 

Nosaltres, doncs, en aquests dos punts, des del Grup Republicà hi votarem a favor.
«Merci».

El president

Moltes gràcies, senyora Picas. Per defensar les esmenes en nom del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Bé, el senyor Castillo fa una mica de trampa. Diu que 
no serveix per re parlar en el Parlament, fer acords en el Parlament, perquè es reite-
ren els temes, tornen a sortir en el cim de la taula els temes. Li hem explicat en rei-
terades ocasions –i ho ha fet el mateix conseller– que fer una promoció de bombers 
tarda més que la gestació d’un fill, eh? Per tant, si s’aproven mesures que signifiquen 
que arribin nous bombers en els parcs i no s’espera que les convocatòries dels bom-
bers hagin arribat al final i hagin sortit de l’escola de bombers, cada vegada que pre-
sentem una moció que digui que disminuïm les hores extres perquè les suplim amb 
més bombers, no ho podrem fer.

El departament es va comprometre a arribar a l’any 2024 amb mil places de 
bombers convocades, i mil bombers, per tant, treballant de més. Quan hi hagi 
aquests mil bombers treballant de més no s’hauran de fer hores extraordinàries i po-
drem emplenar els parcs amb persones, eh?, no amb hores extraordinàries. I arriba-
rem i passarem d’aquests trenta-quatre bombers que hi ha a Sant Feliu de Llobregat 
als quaranta-un bombers que es necessiten perquè hi hagi sis persones en cada torn, 
igual que el que passa a Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal.
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Nosaltres li agraïm a vostè el to, li agraïm el to de sempre, i la predisposició 
d’arribar a acords. Per tant, li votarem a favor de tota la proposta de resolució sobre 
la manca de personal a Sant Feliu de Llobregat, i votarem el punt 2 i el punt 4 de la 
proposta de resolució sobre el parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal. 
I el punt 1 i el punt 3 no els hi podem votar a favor. Per què? Perquè nosaltres no ens 
podem posar amb els vehicles que es fan servir, perquè els vehicles que es fan servir 
són objecte d’un pla, i un pla que té a veure amb la cobertura territorial, la pobla-
ció i l’alçada dels edificis. I segons la cobertura territorial, la població i l’alçada dels 
edificis, a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal no li toca un camió escala, que és el que 
han planificat els bombers.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les propostes de resolució, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans em sembla que vol fer dos intervencions, una... (Veus 
de fons.) Només una? (Veus de fons.) D’acord. Per tant, per posicionar el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien, yo tenía centrada la propuesta en Sant Feliu y hablaré 
de Sant Feliu, y finalmente también hablaré de la propuesta de Sant Cugat - Rubí - 
Castellbisbal. En concreto, yo soy de Sant Feliu y la situación de los bomberos es 
alarmante; tienen una página de Facebook donde no paran de pedir auxilio. En con-
creto, actualmente tienen tres bomberos por turno, atendiendo a 170.000 habitantes, 
que es, si no me equivoco, un total de cuatro municipios. El número de efectivos 
es claramente insuficiente, y esto da, pues, una situación de colapso total, y desde 
nuestro grupo parlamentario pensamos que ni podemos ni debemos continuar mi-
rando hacia otro lado.

Vaya por delante nuestro agradecimiento tanto al trabajo de los bomberos, que con 
esta situación de precariedad extrema están doblando turnos y están llegando, 
como ha indicado el compañero socialista, a hacer un número de horas claramen-
te excesivas y que son insoportables tanto para su salud física como para su salud 
emocional.

Pensamos, desde nuestro grupo parlamentario, que el trabajo de los bomberos es 
fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía, y, sin ir más lejos, yo fui 
testigo la semana pasada de una actuación muy eficaz que tuvieron en el municipio 
de Sant Feliu, y si no llega a ser por ellos pues se hubiera producido una catástrofe de 
daños muy considerables.

Por otro lado, en relación con la propuesta de Sant Cugat, pues solicitamos re-
novar todo el material caducado que está en uso. Nosotros hemos enmendado para 
que sea incluido el material que está también en mal estado, y también solicitamos, 
a través de nuestras enmiendas, incrementar la plantilla para que en una guardia..., 
hasta mil efectivos para toda Cataluña hasta el año 2022.

Nada más, y muchas gracias. Daremos apoyo.

El president

Moltes gràcies, senyora Valencia. Per posicionar el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; nosaltres votarem a favor, un cop més, de les reivindicacions del Cos de 
Bombers i de la millora, doncs, tant dels efectius com dels materials. I, en aquest 
cas, sumar-me també i felicitar la feina del diputat Castillo i les propostes que ens 
porta, i sumar-me també a la seva reivindicació del compliment de les resolucions. 
Perquè no sé qui fa trampa, no?, però, en tot cas, si per fer un bomber es necessiten 
nou mesos... Però la resolució, en tot cas, parlava també no només d’efectius, sinó 
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que també parlava de materials i, en tot cas, parlava d’incompliment d’una resolució 
del mes de desembre, però una resolució de fa dues legislatures; per tant, crec que 
hi ha hagut temps suficient per complir-les, i, per tant, ens hi sumem i hi votarem 
a favor.

Gràcies.

El president

Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la pa-
raula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Simplement hi votarem a favor.

El president

Gracies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Del primer punt, del punt 15, hem fet una transacció amb 
l’esmena de Junts per Catalunya i el Grup Republicà. I, per tant..., en fi, hem fet la 
transacció. 

I del segon punt hem acceptat l’esmena de Ciutadans, tal qual, tal com està.
Del punt 16 no acceptaríem cap de les esmenes del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya o Grup Republicà, i acceptaríem les dues de Ciutadans. Com a ex-
plicació, dir que les del Grup Parlamentari Republicà i Junts per Catalunya el que 
fan és intentar posar un termini per nosaltres massa elevat, parlen del 2024. Home, 
que es trigui un part de nou mesos ja ho entenem, però fins al 2024 són cinc anys; 
no entenem que s’ajorni tant la decisió d’incrementar-ho. 

I després, també, amb la renovació del material caducat i malmès també par-
laven..., nosaltres parlàvem d’abans de dos mesos, Junts per Catalunya i el Grup 
Republicà pretenien treure aquest termini. I, home, nosaltres els hem dit: «Oferiu-
nos negociar amb un altre termini, que entre dos mesos i cap..., un any.» I no s’ha 
volgut. Amb la qual cosa creiem que hi ha, diguem-ne, poca predisposició a fer el 
que...

Ferran Roquer i Padrosa

Hi votarem a favor.

Carles Castillo Rosique

Bé, gracies pel vot a favor. 
I només..., a veure, comentar que la resolució de la que parlàvem, que es va apro-

var fa dos legislatures, que hi fa referència el punt 16, és que és una resolució que 
parla de dotar el parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal..., 
de dotar-lo d’un vehicle autoescala. Ja entenem que hi hagi plans que diguin que no 
ha d’anar aquí, però és que s’ha aprovat al Parlament, això. I, per tant, entenem que 
lo que s’aprova al Parlament hauria d’anar a missa.

En fi, gràcies per l’esforç que ha fet tothom i gràcies per les esmenes presentades 
i per l’esforç que es fa de votar-ho a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Primer de tot, corregir un lapsus que he tin-
gut en la moderació del debat, pel fet de que hi havien esmenes també del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, com ha quedat palès en la intervenció del senyor 
Castillo, que ens confirma que les accepta.

Passem ara, doncs, a votar primerament el punt número 15, en què hi ha accep-
tada, en el punt número 1 de la proposta de resolució, l’esmena transaccionada amb 
el Grup de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. La redacció no sé si 
la tenen tots els grups. Jo els faig una lectura ràpida de com queda aquest punt. És: 
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«Manifesta el seu suport als i les professionals del parc de bombers de Sant Feliu 
que han suplert amb el seu sobreesforç els dèficits i mancances del cos.» Aquesta... 
(Veus de fons. Pausa)

Per tant, sotmetem a votació el punt número 1 de la proposta de resolució, que 
és el punt número 15 de l’ordre del dia, que fa referència al parc de bombers de Sant 
Feliu de Llobregat.

Vots a favor?
Hi han 20 vots a favor, dels Grups Parlamentaris de Ciutadans..., bé, per unani-

mitat. La senyora Sirvent també hi vota a favor; per tant, per unanimitat.
Sotmetem, doncs, a votació el punt número 2, que ha quedat modificat per l’ac-

ceptació de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
També queda aprovat per unanimitat.
Sotmetem ara a votació el punt número 16, que fa referència a la Proposta  

de resolució sobre la manca de recursos humans i materials del parc de bombers de  
Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal. En aquest cas, he entès que ha re-
butjat les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà, i ha acceptat les dues esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Les esmenes acceptades són de modificació del punt 2 
i de modificació del punt 4. Hi ha alguna petició de votació separada? (Pausa.) Es 
vota conjuntament? (Pausa.) Com ho fem?

Ferran Roquer i Padrosa

Hem de votar separadament. Hauríem de votar separadament, i podríem vo-
tar-los junts, el punt 1 i el punt 3, i el punt 2 i el punt 4.

El president

Per tant, votarem en dos blocs, primerament els punts 1 i 3 conjuntament, tot se-
guit els punts 2 i 4 conjuntament, també.

Sotmetem a votació, doncs, els punts números 1 i 3 d’aquesta proposta de reso-
lució.

Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels Grups Parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i 

Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. 
Per tant, jo reitero el meu posicionament: dono per aprovats aquests dos punts. 

Dono també per repetides les..., entenc. (Eusebi Campdepadrós i Pucurull demana 
per parlar.) Bé, doncs, el senyor Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, president. També dono per reiterat el posicionament que s’ha fet ante-
riorment amb relació a l’empat. I únicament per afegir-hi que, com el president ja 
sap, ha estat reiteradament advertit de les circumstàncies a les que abans he fet refe-
rència amb relació al vot ponderat.

Gracies.
(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.)

El president

Sí, senyora Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí, per quedar de manifest que també em reitero en la posició que el nostre grup 
ha adoptat en la passada votació que també ha quedat en empat.

(Jean Castel Sucarrat demana per parlar.)
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El president

Sí; el senyor Castel, pel Grup de Ciutadans.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Abans no he volgut intervenir. Donat que es reiteren interven-
cions, dos perfilacions. I també, com a president d’una de les comissions d’aquest 
Parlament, el mateix que com a president de la Comissió d’Afers Institucionals vaig 
fer arribar al president del Parlament: que deixés de posar-nos en una tessitura d’irre-
gularitat i il·legalitat. I li recordo que el document de què vostè fa esment, aquest acord 
de Mesa, no vincula en cap cas a cap president de comissió.

El president

Bé, en tot cas, jo crec que podríem entrar en un debat força estèril. És que no sé 
si té massa sentit, vull dir, els portaveus s’han posicionat..., en tot cas, bé... (Marc 
Solsona i Aixalà demana per parlar.) Senyor Solsona, sí, digui’m.

Marc Solsona i Aixalà

Simplement dir que en aquesta comissió som d’altres els diputats que també som 
presidents en d’altres comissions i que, per tant, vull dir que no..., en deixem cons-
tància, eh?

El president

Esta clar que és una qüestió en què no hi ha unanimitat en aquest Parlament, això 
és ben clar. (Rialles.)

En tot cas, sotmetem a votació el segon bloc, que són els punts números 2 i 4 de 
la proposta de resolució.

Vots a favor?
Els punts 2 i 4 de la proposta de resolució queden aprovats per unanimitat.
Sotmetem ara a votació el... (Veus de fons.) Ja està, ja està, aquests ja estan. Sí, 

sí, ho hem votat tot.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra

250-00655/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt numero 17, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallotjaments 
extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Esquadra; 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per defensar la 
proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; el motiu d’aquesta proposta de resolució és..., aquesta proposta es va presen-
tar ja fa uns mesos, i aleshores venia motivada per una situació que es va viure al 
Poble Sec el 15 de gener, en la qual, doncs, l’empresa Desokupa, que, com vostès 
saben, és una empresa que amb pràctiques d’extorsió i pràctiques mafioses executa 
desallotjaments sense ordre judicial, una empresa privada... I vam ser coneixedors 
de que en aquest dia, el 15 de gener, al Poble Sec estava actuant aquesta empresa i 
van intervenir-hi els Mossos d’Esquadra, amb una actuació que per nosaltres aixeca 
dubtes, en la mesura que, en lloc de posar-se al costat de les famílies vulnerables 
que estaven sent expulsades de casa seva per part d’aquesta empresa mafiosa, van 
posar-se al seu costat, i van acabar detenint persones que estaven defensant els drets 
d’aquestes famílies vulnerables. Això s’ha repetit en diverses ocasions, la darrera al 
barri de Sants, fa cosa d’un mes aproximadament, on també vam veure càrregues 
dels Mossos d’Esquadra contra persones que estaven defensant les famílies que eren 



DSPC-C 298
3 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CI  33 

desallotjades de forma extrajudicial per part d’aquesta empresa. A nosaltres ens 
alarma, ens preocupa; en aquest cas, a més, també amb càrregues..., saltant-se el 
protocol de càrrega, perquè van carregar per sobre la cintura.

A nosaltres ens alarma, ens preocupa, doncs, que el Cos de Mossos d’Esquadra, 
que és una policia pública, que nosaltres entenem que ha de ser un servei essencial al 
costat dels més vulnerables, en lloc de posar-se al costat de les famílies vulnerables, 
practiqui una certa complicitat amb aquesta empresa, com Desokupa i altres.

Doncs presentem aquesta proposta de resolució, en la qual instem el Govern de 
la Generalitat a continuar efectuant les gestions necessàries, no?, per tal d’assegu-
rar que les accions dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen serveis de 
desallotjament extrajudicial, doncs, s’ajusten a dret, cosa que entenem que és que no, 
i que, per tant, el Govern actuï en aquests casos.

Hem transaccionat amb els grups que donen suport al Govern i amb Ciutadans 
el redactat d’aquest primer punt, no?, fent esment a «continuar efectuant aquestes 
gestions», tot i que a nosaltres la veritat és que ens costa veure que el Govern estigui 
actuant-hi. Però, en tot cas, doncs, acceptem la proposta d’esmena dels grups que do-
nen suport al Govern, i també la de Ciutadans, en la qual es feia referència a actuar 
segons preveu la normativa aplicable, que nosaltres mai ho hem posat en dubte.

Els punts 2 i 3 també tenien propostes d’esmenes que no acceptem. En aquest 
cas, doncs, el que fem és sol·licitar a les autoritats competents que investiguin l’ac-
tuació de l’empresa Desokupa el passat 15 de gener, amb l’objectiu de determinar si 
s’ha comès algun delicte o s’han vexat les persones detingudes. I al punt número 3 
el que dèiem era instar el Govern de la Generalitat a investigar aquells casos on hi 
hagi pogut haver algun tipus de col·laboració entre aquestes empreses i els Mossos 
d’Esquadra, per tal de que es pugui evitar aquesta col·laboració.

L’esmena que se’ns presentava des dels grups que donen suport al Govern, doncs, 
desvirtuava molt el redactat d’aquests dos punts, especialment el punt 3, perquè l’ob-
jectiu o l’objecte de la proposta de resolució és justament posar el focus sobre les 
pràctiques de col·laboració entre la policia dels Mossos d’Esquadra, que entenem 
que ha de ser una policia democràtica i al servei especialment dels grups més vul-
nerables, posar el focus, deia, entre la col·laboració de la policia amb empreses com 
Desokupa, que practiquen aquestes pràctiques d’extorsió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Hi han esmenes presentades pels grups parlamen-
taris de Ciutadans, Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre 
senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Miren, en primer lugar, no nos gusta el título que le han 
puesto a esta propuesta de resolución. En concreto, cuando dicen «colaboración de  
estas empresas con los Mossos d’Esquadra», porque parece dar por supuesto, y,  
de hecho, según su propia exposición, da por supuesto que los Mossos d’Esquadra 
están colaborando con actuaciones fuera de la legalidad, y eso nos parece una for-
ma de enturbiar la imagen de los Mossos d’Esquadra que nosotros desde luego no 
compartimos.

El problema de la vivienda y de su ocupación estamos de acuerdo en que es un 
problema grave que afecta a Cataluña, en concreto Barcelona es una de la más afec-
tadas, y es evidente y está clarísimo que hay que buscar soluciones.

Nuestro grupo está en contra de la ocupación ilegal de cualquier propiedad, pero 
también estamos en contra de cualquier ilegalidad que se cometa, sea cual sea la 
justificación que se busque para cometerla. En consecuencia, este problema, eviden-
temente, hay que solucionarlo, hay que resolverlo, pero utilizando los recursos jurí-
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dicos, los recursos judiciales que ya tenemos para hacerlo. Y a ellos es a los que se 
debe acudir, porque solo un juez –solo un juez– puede dictaminar el desalojo. 

Y aquí quisiera hacer una reflexión para todos, que consiste en: tendríamos que 
preguntarnos cuál es realmente el motivo de que existan estas empresas en el mer-
cado. ¿Por qué la gente acude a ellas si el coste de estas empresas es altísimo? Están 
cobrando de tres mil a diez mil euros por el desalojo. ¿Por qué no se acude, por qué 
la gente que tiene este tipo de problemas no acude a los órganos judiciales? Y aquí 
es donde lo ponemos en relación y reclamamos una vez más la mala gestión que la 
consellera de Justicia está haciendo de los juzgados catalanes con falta de recursos, 
con falta de medios e incluso con condiciones laborales indignas.

Yo estoy convencida de que esta ralentización de la justicia es la que induce a 
algunas personas a acudir a estas empresas. Y, miren, una propuesta similar a esta 
que ustedes nos traen hoy aquí ya se propuso en la anterior legislatura, y tiene un 
control de cumplimiento, que es el 379 de la legislatura undécima. No se pueden ha-
cer propuestas por cada uno de los casos que se están llevando a cabo y que ustedes, 
pues, parece que quieren traer aquí. El hecho de que se vuelva a presentar de nuevo 
una propuesta así, que se concretice en unos hechos que son los ocurridos, como 
dice usted, en enero, significa o bien que no se ha formalizado el cumplimiento de 
la resolución, o bien que quien presenta la propuesta no ha tenido conocimiento del 
resultado de las investigaciones que se tendrían que haber llevado a cabo. Y por eso 
precisamente es por lo que estamos presentando dos enmiendas.

La primera, del primero de los puntos, la hemos transaccionado por un motivo, 
porque fue justamente lo que en su día se aprobó en la resolución que se debe cum-
plimentar. Por eso estamos de acuerdo con el primero de los puntos.

Pero la número 2, la enmienda número 2, que se refiere al punto 2, nosotros es-
tamos de acuerdo en que cualquier delito, cualquier tipo de ilegalidad que sea co-
metida por esta empresa, por cualquier otra empresa o por cualquier ciudadano, sea 
puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Y no es que estemos de 
acuerdo en que se ponga en conocimiento, es que se debe hacer. Y, en su momento, 
ya dimos por hecho que quienes se pudieron ver afectados en este caso que usted 
nos explica hoy aquí iniciaron las acciones oportunas y ante las autoridades com-
petentes, y, por tanto, esas autoridades entendemos que las investigaron. Por eso, 
seis meses después, es que carece de sentido que nos venga a hacer esa petición en 
el punto 2.

Lo que se debe instar es lo que nosotros hemos propuesto en la enmienda: se 
debe instar a cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de algún ilí-
cito que lo ponga en conocimiento de quien competa; no queremos limitarlo única-
mente a lo que ocurrió en enero de este año, de ahí nuestra enmienda.

Y, por último, respecto a la enmienda del punto 3, nosotros hemos pedido la 
supresión de ese punto por una razón, porque nosotros concebimos al Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra como servidores públicos que acatan la ley y las órdenes judicia-
les, con una dignidad y una imagen respetable. Y aceptar..., si nosotros aceptásemos 
ese punto, significaría poner en duda la actuación de este cuerpo, presuponiendo que 
los Mossos d’Esquadra actúan fuera de la legalidad y que colaboran con actuaciones 
de dudosa legalidad. Eso contamina su imagen, y nosotros, por supuesto, no vamos 
a contribuir a ello.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per defensar les esmenes en nom del Grup Par-
lamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, donar les gràcies al diputat Parés que 
ens hagi acceptat l’esmena al punt 1 i que haguem pogut arribar a aquest acord, 
juntament amb l’apreciació que també afegia el Grup de Ciutadans. Aquesta és 
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una PR que també ja vam tractar en un ple del Parlament, amb una moció que pre-
cisament també havia presentat el Grup de Catalunya en Comú Podem. En el seu 
moment ja li vaig dir, i em torno a reiterar, que els Mossos, sempre, quan actuen és 
que hi ha una ordre judicial al darrere, en el tema dels desallotjaments, és a dir, no 
actuen de forma extrajudicial.

I tal com ja..., pel que fa al punt 2, en el tema dels fets ocorreguts al Poble Sec, 
de fet, el passat 15 de gener, fer esment que ja es va traslladar a l’autoritat judicial 
competent aquesta situació.

I referent a la resta de la qüestió de la proposta de resolució, en el passat Ple, el 
nostre grup..., la diputada Núria Picas ja li va formular una pregunta al conseller 
respecte a aquest tema, i el conseller ja va respondre en aquest sentit sobre aquesta 
situació.

Demanarem votació separada del punt 1, que el votarem a favor, i no votarem a 
favor a la resta de punts.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per defensar les esmenes en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Aurora 
Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí; gràcies, president. Bona tarda. Bé, en primer lloc, agrair al Grup de Catalunya 
en Comú Podem que ens hagi acceptat l’esmena del punt número 1. Entenem que ja 
s’està fent, ja s’està efectuant el que demana en el punt 1 i, per tant, creiem que les 
gestions necessàries per tal d’assegurar que les accions dutes a terme per aquesta 
empresa siguin dintre del marc de la legalitat ja s’està fent.

Aquesta proposta, com ha comentat la companya Fornells amb anterioritat, ja 
s’ha debatut en ple. Creiem que és un tema important. Respon, evidentment, a un 
problema, a una problemàtica sobre l’habitatge que tenim en aquest país i que cre-
iem, jo crec..., ja s’ha parlat en el Parlament i crec que tots els grups estarien d’acord 
en que és una problemàtica força important que hem d’abordar, i que hem d’abordar 
legalment, és a dir, legislant, com s’ha intentat fer, de fet, en el passat Ple.

El tema de l’habitatge és important i jo crec que s’ha de legislar, i sobretot el que 
hem d’intentar és no negociar mai amb els fons voltors, que són els que participen 
d’aquesta problemàtica.

Anant directament al que parla la proposta de resolució, bé, és evident que hi 
ha un problema amb aquestes empreses de desocupació i amb el que intenten fer, 
perquè queda una mica al marge de la legalitat i sobretot queda fora totalment de 
l’ètica professional i, per tant, de l’ètica de l’habitatge i del que podríem defensar en 
aquests desallotjaments extrajudicials i pràcticament il·legals.

Jo crec que el Cos de Mossos d’Esquadra el que ha de fer en aquests casos, 
sempre, és comprovar que els vigilants d’aquestes instal·lacions tinguin els corres-
ponents permisos i que aquestes empreses compleixin amb la legalitat vigent, amb 
la normativa que ho regula, i que els vigilants, en cas que hi hagi vigilants, tinguin 
l’habilitació de vigilant de seguretat. Si no és el cas, es pot incórrer en tasques irre-
gulars de l’àmbit de la seguretat privada, i els Mossos el que haurien de fer és de-
nunciar-ho, que és el que han de fer, assegurar que compleixin amb la normativa i, 
si no, denunciar-ho i portar-ho a les autoritats competents.

En el cas que es detalla en aquesta proposta de resolució, perquè en tenim conei-
xement, i crec que el conseller ja ho va explicar, no era un desnonament amb ordre 
judicial, això està clar, era un desnonament que no hi havia una ordre judicial. La 
Policia dels Mossos d’Esquadra, el Cos dels Mossos d’Esquadra no estaven allà per 
efectuar cap desallotjament, sinó que hi van anar avisats de que hi havia enfron-
taments entre dues parts: aquesta part d’aquesta empresa que es diu Desokupa, o 
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una cosa semblant, i l’altra part d’un grup de persones que intentava evitar aquest 
desallotjament. Després d’haver-hi uns enfrontaments, la policia va intervenir i es 
van identificar persones, sembla ser que dels dos grups. 

Per tant, creiem que els Mossos d’Esquadra van actuar bé, van actuar..., de fet, 
van enviar un equip de seguretat ciutadana i una unitat de mediació, com es fa en 
aquests casos, per intentar mediar entre els grups i veure exactament què és el que 
passava. Van estar presents en les negociacions, per assegurar que no hi hagués co-
acció, que és el que normalment acostumen a fer aquestes empreses, i després es 
va identificar l’empresa, per obrir un expedient sancionador, en el cas que aquesta 
empresa no comptés amb l’autorització per fer el que estan fent. I, per tant, està en 
mans ara mateix de l’autoritat judicial, com no podia ser d’una altra manera.

Per tant, agraïm que ens hagi acceptat l’esmena. Lamentem que no ens hagi ac-
ceptat les altres dues esmenes, la de modificació i la de rebuig; per tant, les haurem 
de votar en contra pel que hem dit, perquè ja s’està fent, s’està treballant, els Mossos 
d’Esquadra estan treballant en aquesta problemàtica, com ja s’ha informat en reite-
rades ocasions en aquest Parlament. I la tercera, evidentment, és de rebuig, perquè 
nosaltres creiem en una policia democràtica que compleixi amb tota la normativa 
i, com no pot ser d’una altra manera, amb la legalitat vigent, i que, per tant, no faci 
cap actuació en col·laboració amb cap empresa d’aquest tipus, la qual jo crec que per 
part de Junts per Catalunya rebutgem totalment, i totalment i frontalment. Per tant...

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Madaula. Per posicionar el Grup Parlamentari de Socia-
listes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, cadascú, naturalment, pot aportar aquí els argu-
ments que vulgui, no?, però n’hi ha alguns que realment m’han sorprès. Jo..., «ac-
tuar sota ordre judicial», «que és una policia democràtica». Jo penso..., intentava 
buscar a la moció si algú havia parlat d’il·legalitats d’empreses, i molt menys d’il·le-
galitat del Cos de Mossos d’Esquadra, i no ho he trobat. Ningú no ha dit res ni de 
que hi hagi empreses que actuen il·legalment i no s’actuï des del Govern ni de que, 
ni molt menys, el Cos de Mossos d’Esquadra faci alguna cosa que sigui il·legal. Del 
que estem parlant, sota el nostre punt de vista, humil punt de vista, i amb el que es-
tem d’acord amb la proposta, és de pràctiques abusives, poc ètiques, d’abús de po-
der d’empreses privades determinades que es mouen en el fil de la navalla, que es 
mouen en el borde de lo que és il·legal i lo que és legal. Quan es dona un abús de 
poder vol dir que tens poder per fer-ho, que tens dret a vegades, però estàs abusant 
en la manera d’adoptar la teva posició. Per tant, estem parlant d’empreses amb bai-
xos criteris ètics, per dir-ho suaument, que s’aprofiten del sistema, s’aprofiten de les 
resquícies per actuar.

A vegades, també –també s’apuntava, no?–, el tema judicial. Jo no crec que hi 
tingui a veure el tema judicial. Jo, com a advocat, alguna vegada fins i tot he posat 
clàusules d’arbitratge en contractes de lloguer. I una clàusula d’arbitratge..., crec que 
és molt senzill, que qualsevol la pot posar i en un mes segurament pots tenir la per-
sona fora del pis. Estem parlant d’una altra cosa. Ningú esta posant en qüestió ni la 
dignitat ni la professionalitat ni el treball del Cos de Mossos d’Esquadra, però han 
de convenir amb mi que algunes imatges de connivència amb aquestes empreses 
d’alguns comandaments o algun mosso en concret, doncs, fan mal.

Això em recorda una mica, també, quan el Departament d’Interior assessora al-
guns municipis per fer patrulles ciutadanes o per posar seguretat privada. És que jo 
crec que tot el que estigui fora del sistema públic de seguretat no es pot promoure 
des de lo públic, perquè va en detriment de lo públic. I aquesta és la primera regla 
d’or, i jo penso que és el cas aquest. Jo crec que hem de garantir des de lo públic, des 
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del Cos de Mossos d’Esquadra, que s’actua de la manera eficient perquè la ciutada-
nia no hagi d’anar a empreses, doncs, que com a mínim jo dic, sent molt prudent, te-
nen una mala relació amb l’ètica, diguem-ne. I jo crec que parlem d’això, de res més.

Nosaltres hi votarem a favor, tot i que he de dir també que nosaltres..., en fi, crec 
que ha fet un exercici de massa generositat, el ponent, acceptant almenys una de les 
esmenes, no?, la que diu «continuar efectuant les gestions necessàries». Jo no he vist 
les gestions que s’han fet; per tant, lo de «continuar efectuant», doncs, em sembla 
que no, que no és massa de rebut. 

Però bé, en fi, nosaltres hi votarem a favor, i donem les gràcies també al ponent.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent, té la paraula la il·lustre senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé; nosaltres entenem que la situació que es produeix amb Desokupa és molt 
greu. Es tracta d’una empresa privada dedicada a realitzar desnonaments extraju-
dicials absolutament il·legals, a través de la força; ho fa a través de la violència, de 
l’extorsió i de la coacció en molts casos. Habitualment estan pagats pels mateixos 
propietaris, que volen evitar un procés judicial que és més llarg, perquè, clar, és més 
garantista, tal com s’ha decidit en un estat democràtic.

I, per altra banda, segueixen actuant amb plena impunitat. I és que és sistemàtic, 
és una cosa que passa setmana rere setmana. I veiem com hi ha persones que estan 
contractades, que inclús són, doncs, anteriors..., gent que ha fet de seguretat a dis-
coteques o paramilitars o de grups d’extrema dreta que es prenen la justícia per la 
seva mà. I no es fa absolutament res, és que no hi ha cap mesura i el Govern no ha 
fet absolutament re per aturar això; no només no ha fet re, sinó que, a més a més, en 
algunes ocasions hem vist els Mossos d’Esquadra amb plena connivència, actuant 
conjuntament amb aquestes màfies. I a més a més hi ha empreses molt grans a d’al-
tres països, com per exemple podria ser a l’Estat francès, com una empresa que es 
diu Camelot, que tenen una activitat molt gran i que ja estan veient en l’Estat espa-
nyol, i en concret en el Principat de Catalunya, un gran nínxol de mercat.

O aturem aquesta situació, o cada vegada anirem a més i els drets de la ciuta-
dania cada vegada es veuran més afectats, i a més a més ho faran en una situació 
cada vegada més complexa, perquè serà molt difícil aturar-ho si no ho hem fet des 
d’un principi.

I, per tant, nosaltres ens posicionarem favorablement a aquesta proposta de re-
solució.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, només del 
punt 1 –ja estaven espantats, eh? (L’oradora riu.) Només del punt 1. Del 2 i del 3, 
evidentment, no.

Nosaltres creiem que l’ocupació és intolerable, no només no és legal, sinó que els 
poders públics han d’assegurar que el dret a la propietat privada es faci efectiu. No 
estem en absolut d’acord amb el punt 2 i amb el punt 3, evidentment perquè, malgrat 
que hi han representants aquí polítics que diuen que no s’està escampant l’ombra del 
dubte sobre el Cos dels Mossos d’Esquadra, sí que s’està fent. Quan es diu que els 
Mossos d’Esquadra col·laboren habitualment amb una empresa de caràcter mafiós ja 
estàs escampant l’ombra de la sospita sobre els Mossos d’Esquadra. Els Mossos ac-
tuen per ordre judicial, actuen també per mantenir l’ordre públic, aquesta és la seva 
tasca, i qualsevol referència si estan al costat o no de les famílies que ocupen pisos 
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o «vivendes», el que s’està fent és plantejar un xantatge emocional per part d’una 
policia que és democràtica, i com a policia democràtica el que fa és complir les lleis 
i vetllar perquè es compleixin les lleis.

Per tant, nomes votarem a favor del punt 1 i en contra del 2 i el 3, i demanarem 
votació separada per fer-ho.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; nosaltres entenem que una policia democràtica justament el que..., o una de 
les primeres coses que hauria d’acceptar és ser controlada públicament, i, per tant, 
no és tant descabellat demanar, doncs..., perquè, de fet, a la moció el que estem de-
manant és que s’investiguin uns fets, és a dir, tampoc estem fent res més. Per tant, 
que una policia accepti ser controlada des de l’àmbit públic i des de l’àmbit judicial a 
nosaltres no ens sembla que sigui cap element antidemocràtic, tot el contrari. I això 
no posa en dubte ni vol tacar la imatge dels Mossos ni molt menys; al contrari, nos-
altres volem estar orgullosos de la nostra policia, però per poder-ne estar orgullosos 
volem que sigui una policia que actuï amb criteri democràtic, justament. I el que ens 
preocupa és que es van repetint casos en què aparentment això no és així. I com que 
aparentment això no és així, nosaltres el que demanem és que s’investigui.

I, senyora Valle, em deia «no, és que ja hem aprovat resolucions en la legislatura 
anterior». La primera, que les propostes de resolució cauen quan cau la legislatu-
ra; per tant, té sentit tornar-ne a presentar. Però, en tot cas, si es continuen reiterant 
aquests episodis, nosaltres continuarem reiterant la nostra denúncia d’aquests episo-
dis, d’això no en tingui cap dubte.

És evident que el problema de fons és molt més gran, que estem davant d’un pro-
blema que és d’habitatge. Per nosaltres l’habitatge és un dret bàsic, un dret principal 
i, per tant, l’hem de garantir. Però, en qualsevol cas, aquesta moció posava el focus 
sobre una altra qüestió, que té a veure també amb la legalitat, perquè aquí hi ha algú 
que esta incomplint la legalitat, i són aquestes empreses les que estan incomplint 
i, per tant, demanem, doncs, que s’actuï i que la nostra policia no actuï al costat, o 
aparentment al costat, col·laborant amb aquest tipus d’empreses. Res més.

I, per últim, sí, amb relació a l’esmena que plantejaven des del Govern i l’argu-
mentació..., és a dir, vostès ja en el darrer Ple, no, als dos darrers plens que ha sor-
tit aquest tema –primer en una moció que portàvem nosaltres i que hi van votar en 
contra, i després, doncs, fent la pregunta al conseller Buch–, insisteixen en visibi-
litzar que els Mossos no actuen quan no hi ha ordre judicial. Però es que aquesta 
moció no va d’això, aquí no estem dient que els Mossos estiguin actuant perquè no 
hi ha ordre judicial; parlem de desallotjaments extrajudicials executats per una em-
presa mafiosa que es diu Desokupa, no pels Mossos. Però, en tot cas, els Mossos 
intervenen en aquestes situacions, i intervenen detenint i carregant contra aquelles 
persones que estan defensant les famílies que viuen en aquests habitatges. Per tant, 
no estem dient, en aquest cas, que els Mossos estiguin fent un desallotjament extra-
judicial o que actuïn sense ordre, no els estem dient això, el que estem dient és que 
quan una empresa mafiosa que es diu Desokupa actua, actua fora de la legalitat, el 
que entenem és que els Mossos han d’actuar contra aquesta empresa i no contra les 
persones que estan defensant les famílies que viuen en aquests habitatges. És això 
el que estem dient.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Primer de tot –per aclarir-ho–, entenc que hi ha un 
punt transaccionat, que és el punt 1 de la moció, que està transaccionat amb les esme-
nes dels Grup Parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya i Grup Parlamentari 
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Republicà. Crec que tothom disposa ja de còpia també d’aquesta transacció. Per tant, 
serà aquest punt.

S’ha demanat fins ara la votació separada del punt 1 respecte al 2 i 3. Hi ha cap 
altra votació separada? (María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.) Sí, se-
nyora Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, gracias. Dos cuestiones, señor presidente. Una por alusiones, y la otra..., en 
cuanto a lo que usted se refiere de los puntos separados, queremos votación separada 
del 1, del 2 y del 3, cada uno por separado.

El president

Alusiones..., se m’han escapat. La veritat és que...

María Francisca Valle Fuentes

Sí, bueno, el señor Parés me ha aludido directamente, ha dicho «la señora Valle».

El president

Doncs quinze segons. Molt breu, vinga.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, muy poco. Simplemente para decirle: por supuesto que se pueden repetir to-
das las propuestas que quieran, lo único que le quería decir, o le quería exponer, es 
simplemente que yo lo que propongo es hacer un debate en profundidad y no caso 
por caso, no poner parches sino intentar solucionar esta cuestión.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per tant, tenim votació separada dels tres punts. 
Entenc que només ha quedat transaccionat el punt número 1 i la resta d’esmenes han 
quedat rebutjades, per tant, i el punt 2 i punt 3 se sotmeten a votació amb la redac-
ció original.

Per tant, votem primer el punt número 1.
Vots a favor?
El punt número 1 queda aprovat per unanimitat.
Sotmetem ara a votació el punt número 2.
Vots a favor?
Hi han 4 vots a favor, dels grups parlamentaris Socialistes i Units per Avançar, 

Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Abstencions?
Hi han 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjat el punt número 2.
Sotmetem a votació el punt número 3.
Vots a favor?
Hi han 4 vots a favor, dels grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar, 

Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 17 vots en contra, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per 

Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya.

Per tant, queda rebutjat també el punt número 3.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries 
contra els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups 
separatistes radicals

250-00661/12

Anem ara amb el següent punt de l’ordre del dia, que, si no estic equivocat, ja és 
l’últim punt d’aquest ordre del dia. És el punt número 19, que és el debat i votació de 
la Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra 
els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals; 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar-la, té la paraula la il-
lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, esta propuesta se presentó en su día y es relativa a 
que entendemos que uno de los pilares básicos en un estado democrático y de de-
recho es el poder judicial. Esta propuesta es una condena de actitudes que intentan 
degradar la institución que representa y las personas que la componen, servidores 
públicos, y también a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y lo que pre-
tende, en definitiva, es que el Gobierno, que el Parlament adoptase medidas nece-
sarias, que se garantice, que garanticen tanto la seguridad de los edificios judiciales 
como la de quien allí trabaja.

Todos los servidores públicos que trabajan dentro de los edificios judiciales ha-
cen un trabajo de protección y defensa de nuestros derechos y libertades velando por 
la Constitución, por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de autonomía, 
del resto del ordenamiento jurídico, y precisamente con esos actos vandálicos lo que 
se está pretendiendo es atacar esos valores. Quienes han reivindicado estos actos, 
que fueron los CDR y Arran, son grupos organizados y son actitudes intolerantes 
y coercitivas, y estos grupos ni respetan la libertad ni la independencia judicial, y 
lo que quieren es imponer la voluntad de una minoría, al margen de la democra-
cia, presionando, con la intención de menoscabar la confianza de los ciudadanos en 
la justicia y en el resto de instituciones, e insistiendo una vez más en desprestigiar 
nuestro estado democrático y de derecho.

No voy a hacer una enumeración, porque todos lo conocemos, de todos los in-
tentos de humillación y acoso que perpetraron, que todos conocemos: pintadas en 
edificios públicos, pintadas también en domicilios particulares de magistrados, de 
fiscales, acosar a personas, a estas personas, a sus familias –las han acosado por re-
des, también personalmente–, tirar excrementos en la puerta de los juzgados, impi-
diendo su actividad, en la puerta de fiscalía, en la puerta de comisarias. Los vienen 
llevando a cabo desde finales de 2017 como represalia por el inicio de los juicios del 
procés y se continuaron produciendo a pesar de que había vigilancia. Es intolerable 
que estas personas que están trabajando en los edificios judiciales, que están hacien-
do simplemente esto, su trabajo, tengan que estar señalados, tengan que recibir ese 
hostigamiento y ese acoso simplemente por hacer su trabajo. Tanto el Govern de la 
Generalitat como el Gobierno central se pusieron en su momento de perfil, y una 
muestra es que ni la consellera de Justicia ni el conseller de Interior han salido en 
ningún momento a condenar estos actos, cuando su responsabilidad realmente era 
hacerlo.

Respecto al Gobierno central, tanto la ministra de Justicia, en su momento, como 
el ministro de Interior vinieron a declarar que los jueces y fiscales en Cataluña de-
sarrollan su trabajo con total normalidad. ¿Qué tipo de normalidad es desarrollar su 
trabajo cuando les están sometiendo a presiones continuas con estos actos que ya he 
expuesto? Y se ha llegado al extremo intolerante en cualquier estado democrático 
de que el propio president Torra les incitaba a continuar haciéndolo con el famoso 
«“apreteu”, “apreteu”», y actualmente incluso nos dice que ho tornarem a fer.
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Y, claro, la pregunta es: apretar, apretar, apretar, ¿hasta dónde?, ¿dónde está el lí-
mite de este apretar? Por eso es por lo que solicitamos en su día, y seguimos solicitan-
do, que se adopten medidas para evitar que estas actitudes se continúen realizando, 
garantizando la seguridad de los edificios judiciales y las personas que allí trabajan 
para que puedan desempeñar sus funciones con libertad y sin presiones externas, 
como garantes que son de un sistema democrático y de derecho que nos permite a 
todos vivir pacíficamente y en libertad.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Hi han esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar les esmenes en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat 
Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, lamentem que el Grup de Ciutadans 
no ens hagi acceptat les esmenes que hem presentat per part del nostre grup. Fer es-
ment, en tot cas, que els Mossos sempre fan la seva feina, compleixen la seva feina, 
garantint també la llibertat d’expressió de tothom; que la seguretat als edificis judi-
cials està garantida, per tant, poc motiu té el dispositiu Toga que s’ha hagut de des-
plegar arran de la petició que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
perquè la seguretat als edificis judicials i en altres dependències públiques està ga-
rantida, i, per tant, es podrien destinar tots els dispositius, els diferents dispositius de 
Mossos d’Esquadra que han d’anar destinats a garantir la seguretat dels edificis ju-
dicials amb el dispositiu Toga, es podrien destinar a garantir la seguretat ciutadana, 
que és, en definitiva, la principal tasca que ha de fer la policia de la Generalitat de  
Catalunya.

Com he dit, els Mossos sempre garantixen i garantiran la seguretat dels diferents 
edificis judicials, també dels edificis públics i també la seguretat ciutadana. Per 
aquest motiu no podrem votar a favor d’aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per defensar les esmenes en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Eusebi 
Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Sí, nosaltres també lamentem que no s’hagin acceptat 
les esmenes, que precisament anaven exactament en el sentit del que teòricament pre-
tenia la proposta de resolució, al cap i a la fi continuàvem..., fèiem referència a conti-
nuar portant a terme totes les mesures de protecció necessàries, tant per als edificis 
com per a les persones i servidors públics, i hi afegíem –i ens estranya que no s’hagi 
acceptat– que s’havia d’investigar qualsevol delicte amb relació tant a unes instal·la-
cions com a les persones. Efectivament, no acceptàvem que se centrés exclusivament 
en l’expressió «grupos separatistas radicales», sinó que entenem que la persecució del 
delicte no ha de tenir nom ni color des del servei públic de la justícia.

I, també, la segona tampoc no entenem que no s’hagi acceptat, perquè fem re-
ferència precisament a totes les mesures per garantir la seguretat de jutges, fiscals i 
del personal de justícia, i a més a més fèiem referència a l’única modificació a «con-
tinuar adoptant», perquè, efectivament, com hi a fet referència la diputada del Grup 
Republicà que m’ha precedit, existeix un dispositiu específic en aquest sentit, i, per 
tant, fèiem referència fins i tot a incloure la paraula «seguretat» i això no esta ac-
ceptat. I, efectivament, existeix tot un operatiu desplegat pels Mossos d’Esquadra, 
l’operatiu Minerva, de mesures específiques en edificis judicials, i el Toga, centrat 
en els edificis i tot el personal de justícia. El Minerva s’ha emprat fins al 31 de gener 
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del 2020, i s’han seguit tots els requeriments demanats pel president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en aquest sentit. I a més a més es va..., per part 
del president del TSJ, es va ordenar al comissari en cap que dotés de presència dels 
Mossos d’Esquadra la totalitat dels edificis. I això s’ha complert en tots els partits 
judicials, amb un –i coincideixo també amb la diputada del Grup Republicà– mal-
baratament d’efectius, com personalment he tingut ocasió de comprovar, doncs..., la 
dotació de Mossos d’Esquadra tot el dia allà davant de la porta del jutjat perdent el 
temps.

I, per tant, no entenem per quin motiu no s’han acceptat les esmenes, o sí que 
ho entenem. Per una banda, la compareixença del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que va comparèixer a la Comissió de Justícia, a preguntes 
precisament del diputat que parla va negar que cap jutge, cap ni un, hagués demanat 
el trasllat per cap situació d’assetjament o amenaça –ho va negar. 

Però probablement sí que ho entenem, perquè en tota la redacció de la proposta 
de resolució sempre tornem a anar a l’intent aquest de generar, via llenguatge, la rea-
litat que no existeix: es parla tota l’estona d’«actos violentos», i després, quan entrem 
en aquests actos violentos, doncs, és tacar amb pintura, comentaris insultants, i que 
davant d’una seu judicial, doncs, hi havia excrements i escombraries. Sempre aquest 
intent de crear un clima de divisió, un clima de crispació, un clima d’enfrontament 
que no existeix, en el qual a més a més estan fracassant. No negaré que a vegades hi 
ha jutjats dels que surten escombraries, però probablement surt de dintre, en el cas del 
Tribunal Suprem i Audiència Nacional, en forma d’interlocutòries i sentències.

I, efectivament, estem totalment en contra d’assenyalar i assetjat servidors pú-
blics, com es diu en la redacció, però en el seu cas recordo que també seleccionen, 
fins i tot en el cas dels jutges, perquè bé no van tenir cap dubte a assenyalar els 
trenta-tres jutges que eren partidaris d’una consulta pacífica, legal i acordada sobre 
la independència, i que no van dubtar en assenyalar-los publicant les fotografies i 
assenyalant-los públicament. O amb possibilitat, l’1 d’octubre, uns altres servidors 
públics, com eren els mestres, no van dubtar en assenyalar-los i a més a més ame-
naçar-los i materialitzar tot de denúncies per delictes d’odi, senzillament per parlar 
a la classe de la realitat del que havia passat.

Mirin, tot això que denuncien aquí amb gran aparell verbal no és més que lli-
bertat d’expressió, llibertat de manifestació per part de la ciutadania. Els drets fo-
namentals –els drets fonamentals– estan per protegir la ciutadania del poder, no per 
protegir el poder de la ciutadania.

I, mirin, jo, de debò..., acostin-se a la realitat del carrer. Les administracions lo-
cals són les que estan més a prop de la gent, reuneixin tots els seus alcaldes i refle-
xionin sobre el que estan fent.

Moltes gràcies.

El president

Gracies, senyor Campdepadrós. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, l’il·lus-
tre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, nosaltres creiem que sí que hi ha hagut tensió, sí que 
hi ha hagut assetjament, però no hi ha la situació que es pinta en aquesta resolució. 
I en això coincidim bastant amb alguns que ens han precedit en l’ús de la paraula. 
Vostès el que fan és, amb un llenguatge una mica exagerat, «rimbombant», doncs, 
pinten una situació que no és real, tampoc; que no dic que no hagi existit la tensió i 
que no s’hagi d’evitar aquesta tensió o aquest assetjament, però no és ni molt menys 
com ho dibuixen vostès. Jo crec que pretenen crear una certa alarma per justificar 
la seva radicalitat, de vegades.
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Dit això, nosaltres, fent un cert esforç..., nosaltres haguéssim preferit que hagues-
sin acceptat les esmenes que rebaixaven una miqueta el to, i segurament l’apropaven 
més a la realitat.

Nosaltres al punt 1 ens abstindrem, i al punt 2 votarem a favor, però creiem que  
és una llàstima aquest llenguatge que vostès fan servir. No és veritat que hi hagi 
actes violents, no és veritat que cada vegada siguin més habituals..., en fi, no és 
veritat la situació que pinten. Catalunya no és Beirut ni Espanya és Turquia, i això 
els hi diré a vostès i als independentistes –Catalunya no és Beirut ni Espanya és 
Turquia.

Per tant, com els dic, ens abstindrem en el punt 1, i votarem a favor del punt 2.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; nosaltres compartim amb les intervencions precedents que el que es dibuixa 
en aquesta proposta de resolució no respon a la realitat. Evidentment, condemnem 
i creiem que cal perseguir totes les formes d’assetjament, però no la llibertat d’ex-
pressió. I, per tant, la ciutadania s’ha de poder expressar lliurement, i els treballa-
dors públics i també els del poder judicial han d’admetre, com nosaltres, que també 
som servidors públics, que hem d’actuar també sota pressió. I, per tant, doncs, que 
hi hagin pressions externes crec que forma part justament de la mateixa vida demo-
cràtica en què la ciutadania s’ha de poder expressar, ha de poder protestar, i aquells 
que ocupem responsabilitats publiques hem de saber actuar sota aquestes pressions, 
sabent diferenciar, òbviament, el límit del que és lliure expressió, llibertat d’expres-
sió i el que és, el que podria ser assetjament o violència, que no es dona en la rea-
litat.

Nosaltres, amb aquesta lògica, votarem en contra del punt 1, perquè a més a més 
no compartim la idea de criminalitzar determinades posicions ideològiques, com 
fan vostès en la moció i en el punt 1, i ens abstindrem al punt 2; entre altres coses, 
perquè sí que discrepem del dispositiu Toga, que, en ares de protegir segurament 
excessivament els edificis judicials, està deixant sense efectius de Mossos d’Esqua-
dra a moltes altres necessitats de seguretat ciutadana que tenim arreu del territori.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
la il·lustre senyora María Valle. Perdó, no, no. Per posicionar-se sobre la proposta de 
resolució, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la 
paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució; 
de fet, crec que en tenim una de similar per a demà a la Comissió de Justícia, pre-
sentada pel meu subgrup parlamentari. A veure, és que coaccionar, coaccionar un 
jutge, pintar dianes a les seus judicials, a domicilis particulars de jutges, assenyalar 
i assetjar per les xarxes socials la muller d’un jutge, això no és llibertat d’expressió, 
això és coaccionar la llibertat i la independència del poder judicial, i qualsevol de-
mòcrata que s’apreciï intentarà –intentarà– que això no passi, intentarà garantir la 
integritat no només dels jutges i fiscals a Catalunya, sinó també de les seus judicials. 
I això no és un dibuix esbiaixat de la realitat que fa ni Ciutadans ni el Partit Popular, 
és una realitat que constata el senyor Barrientos, president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, quan li demana a la consellera, si us plau, i al conseller d’In-
terior, que actuïn d’una vegada per totes.

Per tant, sí que és adient aquesta proposta de resolució, i només –només– tenint 
en compte que hi ha zero detencions envers aquestes pintades a domicilis particu-



DSPC-C 298
3 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CI  44

lars, que entenc que és un mica més complicat perquè no hi han càmeres de vigi-
lància, però no pas en els edificis judicials, que tots tenen càmeres de vigilància i 
que no cal que sigui el mosso justament al davant quan es pinten aquestes dianes, 
coaccions i amenaces, entenem que aquesta proposta de resolució hauria de sortir 
endavant.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes, ara sí, té la 
paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Miren, les voy a explicar por qué no se aceptan las enmiendas. ¿Por qué dicen us-
tedes «continuar»? Ustedes no van a continuar nada, porque no han empezado nada. 
Ustedes no han protegido los edificios judiciales ni han protegido a las personas que 
se han sentido acosadas. Ustedes dicen «el dispositivo Toga». Sí, se llevó a cabo el 
dispositivo Toga el 17 de diciembre de 2018, pero, ¿y entonces?, si este dispositivo 
era tan eficaz, si el Govern puso este dispositivo tan eficaz a disposición del presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿por qué él tuvo, el 6 de febrero, 
que ordenar al comisario en cap que dotase de vigilancia presencial y permanente la 
totalidad de sus sedes judiciales? ¿Por qué? Pues simplemente porque no ordenaron 
lo que ustedes tenían que ordenar.

Mire, ofende realmente que ustedes digan que se pierde el tiempo cuando se 
está protegiendo la vida y la integridad física de servidores públicos, que están pro-
tegiendo no solo nuestros derechos y libertades, la de todos –la de todos. Y me pa-
rece mentira, de verdad, señor Campdepadrós, que, usted que es abogado igual que 
yo, diga lo que ha venido a decir aquí en esta comisión. Miren, ustedes llamaran 
«libertad de expresión» a ir detrás de una secretaria judicial, a acosarla de la mane-
ra que se la acosó, a que esta señora tuviese que salir por el tejado. ¿Eso es libertad 
de expresión? ¿Es libertad de expresión que le pongan en la puerta de su puesto de 
trabajo excrementos? ¿Que no puedan entrar, no solo los jueces, sino también los 
funcionarios? ¿A eso le llaman ustedes «libertad de expresión»? Rara es esa liber-
tad de expresión.

Lo que ustedes tienen que hacer –y aquí ya voy a finalizar, presidente– es res-
petar las decisiones judiciales, todas, dejar de hacer los paripés que hacen, esos ri-
dículos absurdos que hacen una y otra vez, eso es lo que ustedes deberían hacer. 
Y deberían condenar estas actitudes, porque va en beneficio no de Ciutadans, no de 
nosotros, no del PP, va en beneficio de todos, de toda la sociedad catalana. 

Por tanto, deberían condenar, deberían asumir la responsabilidad que tienen 
y deberían hacer cumplir también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado...

El president

Señora Valle, entiendo que rechaza las enmiendas.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, rechazo totalmente las enmiendas por los motivos que le he explicado.

El president

Pues vamos a proceder a la votación.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Aquí acabo. 
Gracias, presidente.

El president

Sotmetem, doncs, a votació separada, perquè he entès que..., hi han només dos 
punts, però hi ha algun grup que ha dit que votaria diferent.

Per tant, sotmetem a votació el punt número 1.
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Vots a favor?
Hi han 7 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, ha quedat rebutjat el punt número 1.
Sotmetem a votació el punt número 2.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
Abstencions?
Hi ha una abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda també rebutjat el punt número 2.
Aquest era l’últim punt de l’ordre del dia. Abans d’aixecar la sessió els faig 

avinent que es confirma la compareixença del director general de la Policia en la 
propera sessió d’aquesta Comissió d’Interior, que tenim prevista per al dia 17 de 
juliol. Per tant, el 17 de juliol a les 15 hores tindrem una compareixença que resta 
pendent, si no ho recordo malament, des del febrer –es va aprovar al febrer, eh?–, i 
se substanciarà aquesta compareixença en la propera sessió.

Sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i cinc minuts.
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