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Sessió 27 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 

Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i de la se-

cretària en funcions Anna Tarrés i Campà. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan Ra-

ventós.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Mercè Escofet Sala, Antonio Espino-

sa Cerrato, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sán-

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

i Pucurull, Montserrat Macià i Gou, Aurora Madaula i Giménez i Ferran Roquer i Padrosa, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, Lluïsa Llop i 

Fernàndez, Núria Picas Albets i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Carles Cas-

tillo Rosique i Ramon Espadaler i Parcerisas, 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 so-

bre l’ascens de l’inspector dels Mossos d’Esquadra Jordi Arasa a cap de l’Àrea Regional de 

Recursos Operatius de Barcelona (tram. 354-00311/12). Marc Parés Franzi, del Grup Parla-

mentari 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 el conseller d’Interior 

sobre la inseguretat a Mataró i el Maresme (tram. 354-00314/12). Carles Castillo Rosique, 

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

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

bre la notícia relativa a l’agressió racista de sis agents de l’Àrea Regional de Recursos Opera-

tius de la Regió Policial Central a un jove a Sant Feliu Sasserra (Bages) (tram. 354-00317/12). 

Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. 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 l’actuació del Departament d’Interior davant dels presumptes actes discriminatoris i 

racistes duts a terme per efectius dels Mossos d’Esquadra (tram. 354-00318/12). Jean Cas-

tel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 

informativa.

5. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’endarreriment en l’execució 

de les mesures de prevenció dels riscos de la temporada d’estiu als espais naturals (tram. 

356-00778/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamen-

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

6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, inspector del Cos de Mossos d’Esqua-

dra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les seves responsabilitats en els fets 

del desallotjament del 15-M a la plaça de Catalunya de Barcelona (tram. 356-00780/12). 

Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana 

i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges (tram. 250-00971/12). Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 428, 38; esmenes: BOPC 466, 7).

8. Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esqua-

dra a la Jonquera amb unitats canines antidroga (tram. 250-00974/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 428, 43; esmenes: BOPC 466, 7).

9. Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic necessari al Cos de 

Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme les seves funcions adequadament (tram. 
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250-00978/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 428, 47; esmenes: BOPC 466, 8).

10. Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol de neteja i des-

infecció de la roba dels agents en cas que s’activi el protocol per presència d’artròpodes o 

altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi (tram. 250-00979/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 428, 48; esmenes: BOPC 466, 8).

11. Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional de Ponent- 

Pirineus dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00984/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

sentat: BOPC 428, 53; esmenes: BOPC 466, 9).

12. Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-

cles públics i recreatius (tram. 250-00989/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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

BOPC 435, 16; esmenes: BOPC 466, 9).

El president

Bon dia. Obrim la sessió número 27 de la Comissió d’Interior, d’aquest dimecres 
26 de juny de 2020.

Benvingut, ben trobats un cop més a la seu del Parlament. És la primera comissió 
que fem presencial després d’aquests dies, d’aquestes setmanes, d’aquests mesos de 
confinament que hem tingut, com la resta dels ciutadans de Catalunya i d’Espanya. 

Primer de tot, abans de començar amb l’ordre del dia, els demano si hi ha cap 
substitució per part dels grups... El Grup de Ciutadans, senyor Castel?

Jean Castel Sucarrat

Sí, president. Mercè Escofet substitueix Munia i Antonio Espinosa substitueix 
Carlos Sánchez. També tenim Manu Rodríguez, que vindrà a fer una intervenció i, 
en aquest sentit, també l’anomenem. No com a substitució sinó com a present.

El president

Sí. Per part de Junts per Catalunya, senyor Roquer?

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, president. Les diputades Tarrés i Macià substitueixen els diputats Guinó i Sol-
sona.

El president

I per part del Grup Republicà?

José Rodríguez Fernández

La diputada Aurora Carbonell substitueix la diputada Montserrat Fornells. 

El president

Bé, entenc que no hi ha cap altra substitució. Per tant, comencem amb l’ordre del dia.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre l’ascens 
de l’inspector dels Mossos d’Esquadra Jordi Arasa a cap de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius de Barcelona

354-00311/12 

El primer punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ascens de l’inspector dels Mossos 
d’Esquadra Jordi Arasa a cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Barcelona, 
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presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Si vol defensar la 
seva sol·licitud, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Si no hi ha inconvenient, faré una defensa conjunta dels 
punts 1 i 6, perquè estan relacionats. (Pausa.)

Bé, fa unes setmanes vam ser coneixedors de la segona sentència condemnatòria 
a Jordi Arasa pel desallotjament de plaça de Catalunya durant el 15-M. Una condem-
na a dos anys i quatre mesos de presó per dos delictes de lesions, amb inhabilitació 
especial per a l’exercici del dret a sufragi passiu, i suspensió de feina i càrrec públic. 
L’endemà de fer-se pública la condemna, el comissari en cap dels Mossos anuncia-
va la decisió de canviar de destí a qui feia només unes setmanes havia estat ascendit 
a cap de l’ARRO Barcelona.

El canvi de destí anunciat pel major Sallent era la mínima decisió que tocava 
prendre un cop coneguda la sentència, si bé nosaltres creiem que hauria estat més 
adequada la suspensió de sou i feina fins que la sentència sigui ferma. 

El cas Arasa durant els fets del 15-M no va ser un cas aïllat, ni per l’agent en qües-
tió ni pel conjunt del cos. Per a l’agent en qüestió és la segona condemna per aquests 
mateixos fets, però és que la seva trajectòria és públicament coneguda pels múlti-
ples episodis en què s’ha vist implicat, amb sospites –i en molts casos amb evidèn-
cies– d’un ús abusiu de la força. 

I no podem entendre que davant d’un agent amb aquest historial de males praxis 
policials, la resposta del Departament d’Interior sigui la seva condecoració, fer-se 
càrrec de la seva defensa i facilitar el seu ascens ni més ni menys que a cap de l’àrea 
responsable d’ordre públic a la regió de Barcelona. 

Aleshores, davant d’aquesta impunitat i davant la ineficàcia absoluta dels meca-
nismes de control interns del cos, nosaltres demanem, en el punt 6, que Jordi Arasa 
comparegui en seu parlamentària per rendir comptes públicament de la seva actuació 
en l’exercici del seu càrrec, que és públic.

Però és que el cas Arasa, com dèiem, no és tampoc aïllat en el conjunt del cos. 
De fet, dels 121 ferits d’aquell 27 de maig de 2011 només cinc hauran vist com un 
tribunal condemna l’agent que els va agredir. I el cas il·lustra els dèficits democràtics 
del conjunt de l’estructura del cos, i això és responsabilitat del Departament d’Inte-
rior. El problema, com dic, és sistèmic i té a veure amb la falta de mecanismes de 
control, avaluació i sanció interna dels Mossos d’Esquadra i té a veure, en definitiva, 
amb quin model de policia es promou i al servei de quins interessos. 

És per això que creiem també que el conseller Buch hauria de comparèixer en 
seu parlamentària per donar explicacions.

Moltes gràcies. 

El president

Si no hi ha cap grup que hi vulgui intervenir, sotmetem a votació la sol·licitud de 
sessió informativa. 

(Pausa.)
Vots a favor? 
Hi ha 15 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Republi-

cà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i els subgrups parla-
mentaris de la CUP - Crida Constituent i del Partit Popular de Catalunya. 

Vots en contra? 
No hi ha vots en contra. 
Abstencions? 
Hi ha 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Per tant, queda aprovada la sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 

conseller d’Interior sobre l’ascens de l’inspector dels Mossos d’Esquadra Jordi Arasa, 
cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius a Barcelona.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
la inseguretat a Mataró i el Maresme

354-00314/12

El segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la inseguretat a Mataró i el Maresme, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per defensar la 
seva sol·licitud, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument... Bàsicament, saben tots i totes els membres 
de la comissió que normalment a nosaltres mateixos com a Grup Parlamentari So-
cialista no ens agrada aquest tipus de propostes ad hoc, però la situació de la zona 
de Mataró i el Maresme és absolutament excepcional en el sentit que la seguretat 
s’està... la inseguretat s’està escampant i s’està anant de les mans.

Hi ha moments en què sabem que hi ha una patrulla de mossos fins per a set muni-
cipis de la zona del Maresme. Els alcaldes, els ajuntaments, estan fent un crit d’ajuda 
al departament i creiem que s’hi ha de reaccionar d’alguna manera, i és per aquesta 
raó que demanem expressament la sol·licitud de sessió informativa amb el conseller 
d’Interior per a aquella zona, perquè –hi insisteixo– és una situació excepcional, on 
la seguretat s’està anant de les mans i l’Administració local, els ajuntaments se senten 
deixats, i és un crit d’ajuda i creiem que s’ha d’escoltar aquest crit ajuda.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Si cap altre grup hi vol intervenir, doncs, sotmetem a 
votació la sol·licitud de sessió informativa. 

(Pausa.)
Vots a favor? 
La sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 

d’Interior sobre la inseguretat a Mataró i el Maresme ha quedat aprovada per una-
nimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
la notícia relativa a l’agressió racista de sis agents de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius de la Regió Policial Central a un jove a Sant Feliu 
Sasserra (Bages)

354-00317/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 3, és la sol·licitud de sessió infor-
mativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la posició relativa a 
l’agressió racista de sis agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió 
Policial Central a un jove a Sant Feliu Sasserra, del Bages, presentada pel Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Per defensar la 
seva sol·licitud té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, gràcies president. Bé, totes som conscients de l’agressió racista que es va pro-
duir al Bages. Entenem que aquests fets no són aïllats, no són puntuals, que és una 
qüestió estructural dins del model de seguretat, per tant, també del model policial i 
dins del Cos de Mossos d’Esquadra, en especial la brutalitat policial que veiem en les 
unitats antiavalots. 

Hi ha una altra compareixença avui, que s’ha demanat en aquest mateix sentit, 
pel company Marc Parés, de Catalunya en Comú, que també ens explica quin és el 
model policial i de seguretat imperant i vigent. Nosaltres entenem que cal començar 
a parlar ja d’una revisió i d’una transformació radical d’aquest model de seguretat i, 
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sobretot, dels mecanismes d’avaluació i control de les actuacions policials, perquè 
s’està produint ja fa molts anys un clima d’impunitat i de corporativisme que fa que 
es donin aquests tipus de situacions i demanem la compareixença del conseller d’In-
terior perquè ens expliqui quines són les actuacions que s’han fet arran d’aquesta 
agressió i el motiu pel qual no han estat ja suspesos de sou i feina els sis agents im-
plicats en aquesta agressió, atenent que, segons el reglament intern, és absolutament 
possible i és una qüestió de voluntat que no s’hagi suspès ja de sou i feina aquests 
sis agents.

Gràcies, president. 

El president

Gràcies, senyora Sirvent. Si cap grup... (Pausa.) El senyor Roquer, en nom de Junts 
per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, el conseller va demanar comparèixer per aquest motiu i jo el que demanaria 
és si es poguessin substanciar conjuntament. 

El president

Bé, no tenim la sol·licitud inclosa dins de l’ordre del dia. En tot cas... 

Ferran Roquer i Padrosa

Si es donés el cas...

El president

...entenem que, si és possible, que no estic segur que acabi de ser-ho, perquè ens 
queda només una sessió abans que acabi el període de sessions, si no ho tinc mal 
entès. Doncs, si podem, farem l’encaix d’aquesta compareixença. En tot cas, hem de 
votar aquesta al marge de qualsevol altra que pugui haver demanat el mateix conse-
ller, perquè no està encara en la fase de poder ser inclosa en l’ordre del dia.

Bé, doncs. El senyor Castillo, en nom dels Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar?

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Bé, per expressar algun matís, perquè nosaltres estem... Bé, 
també volíem dir que pensàvem que el conseller anava a comparèixer de manera vo-
luntària, però creiem que no ha entrat la sol·licitud, amb la qual cosa suposem que els 
grups que donen suport al Govern aprovaran la sol·licitud. 

Però a nivell de matisos, volia dir que no estic d’acord amb les explicacions que 
s’han donat per part de la CUP en el sentit que a Mossos sigui una cosa generalitzada 
el tema del racisme. Jo crec que el racisme està, és un racisme ambiental que, efecti-
vament, està institucionalitzat a tota la societat i Mossos d’Esquadra no deixa de ser 
més que una representació d’aquesta societat i no crec..., em sembla injust dir que «a 
Mossos d’Esquadra és normal el racisme». Jo crec que està institucionalitzat i am-
bientalitzat a tot arreu, a tota la nostra societat. Per tant, no especialment a Mossos. 

Tot i això, nosaltres creiem que sí que cal donar unes explicacions i que seria bo 
donar unes explicacions sobre el que va passar aquell dia. 

El president

Sí; moltes gràcies, senyor Castillo. Aviam, és que és per aclarir alguna qüestió. La 
primera qüestió que he d’aclarir és que el fet que el conseller demani una sol·licitud 
de sessió informativa o una compareixença davant de la comissió no fa que passi per 
l’ordre del dia, perquè aquesta sol·licitud diguem-ne que va de soi, no? És a dir, que 
en el moment que entra a tràmit i la comissió en té coneixement, doncs, se li dona la 
substanciació, al tràmit, al més ràpid possible. Per tant, esperem que en la pròxima 
sessió que tinguem de la comissió es pugui produir.

Això no vol dir que no es puguin presentar sol·licituds de sessions informati-
ves, com se n’han presentat em sembla que dues per aquesta qüestió. Són el punt 
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número 3, que ara sotmetrem a votació tot seguit, i el punt número 4, que està pre-
sentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que també fa referència a la mateixa 
qüestió. 

Jo, si els sembla bé, com que són dues sol·licituds de sessió informativa que van 
relacionades amb el mateix cas, si el senyor Castel vol dir quelcom al respecte, però 
els demano aviam si és possible agrupar la votació i fem la votació de les dues sol-
licituds alhora.

(Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
l’actuació del Departament d’Interior davant dels presumptes actes 
discriminatoris i racistes duts a terme per efectius dels Mossos 
d’Esquadra

354-00318/12

Per tant, senyor Castel, per defensar el punt número 4...

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En el mateix sentit, nosaltres el que demanem és la com-
pareixença del conseller d’Interior perquè ens expliqui i vingui a posar sobre la taula 
quines són les mesures, també per salvaguardar la imatge del cos, el prestigi del cos. 

Hem de pensar que tenim el Cos de Mossos d’Esquadra i l’hem de posar en pri-
mera línia, salvaguardant el que significa un cos policial com el de Mossos d’Esqua-
dra, i no per males actuacions –o presumptes males actuacions– de membres d’aquest 
cos, que s’han de dirimir en el departament oportú, que és el Departament d’A fers 
Interns, i així està regulat en un règim disciplinari. 

Entenem que aquestes eines internes al departament són les que han de funcio-
nar en tot moment i quan calen, i volem també sentir de primera mà i per part del 
conseller com i de quina manera salvaguardem la imatge del cos i posem en valor la 
tasca que fa la nostra policia cada dia, per sobre de males actuacions o presumptes 
males actuacions de membres que no dignifiquen ni representen el cos amb aques-
tes actuacions.

Gràcies.

El president

Sí, senyora Sirvent?

Maria Sirvent Escrig

Sí, president. Per contradiccions.

El president

Trenta segons.

Maria Sirvent Escrig

Sí, molt ràpid. Simplement, per dir que el que ha manifestat el portaveu del Par-
tit Socialista no és ben bé el que jo he dit. Jo el que he dit és que hi ha un racisme 
policial institucional generalitzat, que no és únic i exclusiu dels Mossos d’Esquadra, 
sinó que es present en aquesta institució, com en totes les altres, com en la majoria 
de cossos policials. De fet, ho estem veient també a nivell global.

Gràcies.

El president

Bé, queda aclarida la contradicció. Sotmetem a votació, doncs, els punts número 
3 i 4, que són aquestes sol·licituds de sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les presumptes agressions racistes de sis agents del 
Cos de Mossos.

Per tant, vots a favor? 
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La sol·licitud de sessió informativa del conseller d’Interior en aquesta comissió que-
da aprovada –ambdues sol·licituds– per unanimitat... (Veus de fons i pausa.) Sí, perdó, 
no me n’havia adonat. Doncs hi han 20 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciuta-
dans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avan-
çar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de 
la CUP - Crida Constituent. 

Vots en contra? 
No hi han vots en contra.
Abstencions? 
Hi ha una abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, els punts número 3 i 4 queden aprovats per 20 vots a favor, cap en con-

tra i una abstenció.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments perquè informi sobre l’endarreriment 
en l’execució de les mesures de prevenció dels riscos de la temporada 
d’estiu als espais naturals

356-00778/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5, és la sol·licitud de comparei-
xença del director general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’endarreriment de l’execució de les mesu-
res de prevenció dels riscos de la temporada d’estiu als espais naturals, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Si vol defensar la sol·licitud, té la paraula el se-
nyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Ja vàrem defensar quines havien de ser les mesures 
per contrarestar aquell aturament provocat per la Covid, però sí que el director ge-
neral de Prevenció i Extinció d’Incendis entenem que ha de venir davant d’aquesta 
comissió per explicar-nos també per què no es varen dur a terme certes tasques, i 
parlo del cos de l’ADF, en aquest sentit, en què podien mantenir-se distàncies ade-
quades en el bosc, on els vehicles permetien –igual que en l’àmbit policial i en al-
tres àmbits. 

Cal considerar i tenir en consideració que els ADF que són voluntaris, són pro-
pietaris forestals que fan un voluntariat, però, en aquest sentit, i pel que ens arriba 
d’aquest col·lectiu, ells volien –i podien– sortir, mantenint una distància adequada, 
i ningú els va obrir i donar la viabilitat. 

En aquest sentit, entenem que el director general de Prevenció i Extinció d’Incen-
dis, com a màxim responsable d’aquest departament intern del Departament d’Inte-
rior, hauria de comparèixer en aquesta comissió i donar les explicacions oportunes 
del perquè no o perquè sí es varen produir certs fets.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Vol intervenir, senyor Roquer? Doncs, en nom de Junts 
per Catalunya, té la paraula el senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Només per explicar el sentit del nostre vot. Nosaltres votarem 
que no en aquesta sol·licitud de compareixença per dues coses: perquè aquestes me-
sures no depenen del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 
i perquè van comparèixer, fa dues comissions, la consellera Jordà i el conseller Buch, 
per donar explicacions de tots els treballs previs i dels treballs de la campanya fo-
restal d’enguany. 
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El president

Sí, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Rodríguez...

José Rodríguez Fernández

Sí, també per explicar el sentit de vot: que votarem en contra també pels matei-
xos motius que ha explicat el Grup de Junts per Catalunya. Bàsicament, hem tingut, 
fa molt poc, els dos consellers, la consellera Jordà i el conseller Buch, per explicar la 
campanya forestal i creiem que no és necessària aquesta compareixença, a més de 
no ser competent.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Doncs, si no hi ha més paraules, sotmetem a votació 
la sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments. 

Vots a favor? 
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i els subgrups parlamentaris de la CUP - 
Crida Constituent i el Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra? 
Hi han 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. 
Per tant, queda aprovada la compareixença del director general de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi so-
bre l’endarreriment de l’execució de les mesures de prevenció dels riscos de la tem-
porada d’estiu als parcs naturals, per 11 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, inspector del Cos 
de Mossos d’Esquadra, perquè informi sobre les seves responsabilitats 
en els fets del desallotjament del 15-M a la plaça de Catalunya de 
Barcelona

356-00780/12

El sisè punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, 
inspector del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre les seves responsabilitats en els fets del desallotjament del 15-M a la plaça 
de Catalunya de Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Si vol defensar la sol·licitud, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, n’he realitzat la defensa conjunta dels dos punts en la primera intervenció. Per 
tant, ja el dono per defensat.

Gràcies.

El president

Per tant, sotmetem a votació aquest punt. 
Vots a favor? 
Hi han 15 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, el Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i els subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Constituent i del Partit Popular de 
Catalunya.

Vots en contra? 
No hi han vots en contra.
Abstencions? 
Hi han 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença del senyor Jordi Arasa, 

inspector del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè infor-
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mi sobre les seves responsabilitats en els fets del desallotjament del 15-M a la plaça 
de Catalunya per 15 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges

250-00971/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 7, és la Proposta de resolució 
sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il-
legal a l’espai públic de Sitges, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
defensar la proposta de resolució, té la paraula el senyor Manuel Rodríguez. 

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, president. Bé, abans de tot vull recordar que per a Ciutadans aquest 
tema sempre ha estat una prioritat, especialment la lluita contra la venda il·legal de 
productes falsificats i també l’ocupació il·legal de la via pública, de l’espai públic.

De fet, l’any 2015, quan vam entrar per primera vegada, des del grup municipal es 
va presentar com a primera proposta al plenari la creació d’una comissió especial per a 
l’estudi sobre la venda ambulant, on tenien cabuda entitats municipals, el sector, gremi 
comercial, hoteler, restauració i també la Policia Local; és a dir, també amb els grups 
polítics; és a dir, que el que volíem saber era des de les diferents vessants què passa 
amb aquesta problemàtica. I, finalment, després de quatre anys, es va elaborar un in-
forme, unes conclusions on es destacaven una sèrie d’aspectes molt molt rellevants.

En primer lloc, de fet, es van fer fins i tot entrevistes als manters. Es parlava que 
la majoria d’aquests manters eren de fora del municipi. N’hi havia quaranta-cinquanta 
d’habituals, però en temporada alta podien arribar alguns dies fins a cent, cent cin-
quanta. Tres i quatre magatzems al municipi, per guardar els productes que compra-
ven fora del municipi, i per compte d’altri en treballaven un 81 per cent, i el 16, per a 
màfies. Això suposa que és rendible en un 91 per cent i es dedicaven fins a cinc anys 
a la venda il·legal. Fins i tot persones que tenien els papers en regla i es podien dedicar 
perfectament a altres tasques.

S’ha treballat des de diferents àmbits, però trobem una situació insostenible per 
la manca d’efectius de policia. El que tenim és un incompliment greu de les orde-
nances, especialment en l’ocupació de via pública. Un greuge comparatiu, especial-
ment aquells que sí que compleixen les normes, que paguen els seus impostos, que 
paguen les seves taxes, que ocupen legalment la via pública. També una qüestió d’un 
greuge cap a la imatge de la vila, una vila turística i amb una projecció internacional 
que es veu clarament malmesa arran d’aquesta venda il·legal. I el problema és comú 
a molts municipis, però crec que especialment molts grups municipals i la societat 
sitgetana està molt cansada i molt farta de veure com no es fa el que s’ha de fer o no 
es destinen els mitjans humans i materials per fer efectiu el compliment de les nor-
mes i de les ordenances. 

Què falla, aquí? Doncs, alguna cosa no funciona quan els que paguen i compleixen 
escrupolosament les lleis es veuen perjudicats pels qui la vulneren. El compliment de 
les normes és la clau, i no només ho diem nosaltres, ho comparteixen segurament 
molts grups, i especialment... i recomano als grups del Parlament que parlin també 
amb els grups municipals i crec que és una situació clarament estructural. De fet, sem-
pre ha estat en el debat públic i sempre sembla que no es troben solucions. 

Per tant, finalment, després de quatre anys d’aquest estudi i amb aquest informe, 
clarament es va veure que no hi havia els efectius policials necessaris per fer front 
a aquesta problemàtica, especialment per combatre la delinqüència organitzada, la 
venda il·legal a l’espai públic i els problemes de seguretat ciutadana i, evidentment, el 
que necessitem és que hi hagi una conselleria que actuï i treballi proactivament con-
tra totes aquestes pràctiques il·legals.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Hi han esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, conjuntament. Per 
defensar les esmenes en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la se-
nyora Aurora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Bon dia. Gràcies, president. La problemàtica de la venda il·legal, del que en diem 
els manters, és una problemàtica global i de fa molts anys. De fet, a Sitges abans que 
arribés el partit de Ciutadans ja s’hi havien fet comissions i grups de treball; és a dir, 
no es va inventar el 2015 quan ells van arribar, sinó que fa molts anys que hi ha aques-
ta problemàtica. A Sitges, i a moltíssimes destinacions turístiques, i a tot el litoral ca-
talà i Barcelona encapçalant-ho.

Com a alcaldessa de Sitges, soc plenament conscient de la problemàtica que te-
nim. És un problema, com he dit, global, és un problema social i és un problema que, 
tal com ha dit el diputat senyor Rodríguez, fa molt de temps que no es pot solucionar. 

Per tant, la via policial no és la solució, i no se solucionarà només posant més po-
licies. L’únic que fem posant més policies és traslladar el problema al poble veí, és a 
dir, tal com va fer Barcelona. Van fer unes actuacions durant uns dies amb unes imat-
ges deplorables, on es veien els manters corrent i la policia al darrere, i el que va pro-
vocar és que a Castelldefels i a Sitges aquells dies vam tenir més manters, i l’endemà 
tornaven a estar a Barcelona. I així ens els anem passant de població en població. Per 
tant, no se soluciona en absolut.

La feina que s’ha de fer és, primer de tot, canviar les lleis. Canviar la Llei d’es-
trangeria, regularitzar tota aquesta gent, perquè aquesta gent no té papers i, per tant, 
no pot treballar, i quan van a treballar, si no tenen treball no tenen papers i així ens 
podríem quedar in aeternum, tota la vida.

Per tant, el que fa falta és arreglar i solucionar el problema d’arrel. Volem ajudar 
aquestes persones, clar que els volem treure de la manta, clar que –com a alcaldessa 
de Sitges– em preocupa, que em preocupa, i molt, l’ocupació de la via pública; clar 
que em preocupen els comerciants que ara, amb el coronavirus, han hagut de tan-
car moltíssimes botigues i es veuen afectats i veuen que hi ha gent que està venent 
al carrer productes que ells venen a les seves botigues. 

Clar que els afecta, però és que la solució no és posar policia perquè se’n vagin 
al poble del costat. La solució és que aquesta gent pugui treballar, tal com hem fet a 
Sitges, que hem fet estudis des de Serveis Socials, hem fet estudis d’ocupació, hem 
ocupat alguns manters, molt pocs, perquè precisament la situació seva irregular no 
ens permet ajudar-los i, per tant, el que no necessitem, precisament, és anar llen-
çant..., canviat el problema de lloc, sinó atacar-lo d’arrel. 

Per tant, el que farem en les votacions, que demanarem votacions separades, és: 
en el primer punt votarem que no, perquè aquí, en fi, hi ha una barreja típica de Ciu-
tadans, que sempre diu que..., criminalitza absolutament aquestes persones dient que 
són delinqüència organitzada; parla dels nuclis de Garraf i les Botigues, on precisa-
ment allà no hi ha venda ambulant i, en canvi, sí que hi ha problemes de seguretat per 
altres aspectes. A Sitges, precisament, la delinqüència ha baixat en els darrers anys. 
L’únic que ha pujat és, precisament, els furts de vehicles; per tant, no té absolutament 
res a veure amb el que estem parlant aquí. Per tant, al primer punt votarem que no. 

En el segon punt, que diu: «Actuar activament contra aquestes pràctiques» hi vo-
tarem que sí. De fet, perquè ja ho estem fent i entenem que la feina ha de ser inter-
departamental. S’ha de treballar des de la policia, evidentment; s’ha de treballar des 
de Serveis Socials; s’ha de treballar des del Servei d’Ocupació... 

Al tercer punt, hi votarem que no, perquè diu: «Elaborar un pla social», que –tal 
com diem– ja s’està fent. S’està fent des de la Generalitat de Catalunya. Recordem 
que el Servei Públic d’Ocupació ja ofereix a totes aquelles persones que tenen per-
mís de residència... polítiques, es fan polítiques actives d’ocupació i també des del 
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SOC es poden acollir a la línia ACOL aquelles persones en situació d’irregularitat, 
que aquest servei ha ajudat moltíssim, i des dels ajuntaments, evidentment, des dels 
departaments d’ocupació, també treballem per ajudar aquesta gent amb formació, 
sobretot; per treure’ls de la manta, que és el que hem de fer: treure’ls de què facin 
aquesta activitat.

I en el tercer punt, que diu: «Incrementar la col·laboració i la cooperació amb 
l’Ajuntament de Sitges», tot i que nosaltres demanàvem «continuar» i no «incremen-
tar», hi votarem que sí, perquè, evidentment, a Sitges aquest any a les dependències 
dels Mossos, s’hi incorporen trenta efectius més i el que necessitem nosaltres és po-
licia, perquè, com a destinació turística, tenim moltíssima afluència de gent i aquest 
any, a més a més amb el coronavirus, hem de controlar molt les aglomeracions. I re-
cordem que les dependències dels Mossos a Sitges són per a Sitges, Sant Pere de Ribes 
i Olivella. I és cert que en els darrers anys hem tingut menys efectius i, per tant, se’n 
necessiten més. 

Però continuarem treballant conjuntament amb Policia Local i amb Mossos, és clar 
que sí, per controlar les ocupacions de via pública, però també treballarem conjunta-
ment amb els Serveis Socials per erradicar això d’una vegada –finalment– per totes. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Carbonell. Per defensar les esmenes en nom del Grup 
Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, parlar després de l’alcaldessa de Sitges sobre Sitges, sem-
bla... (L’orador riu.) semblaria que no em toca, però bé, afegir-hi una reflexió. I ho 
deia ella: «No és un problema policial.» S’incorporen trenta nous policies cada es-
tiu: no és un problema de coordinació. L’alcaldessa diu que es coordinen els Mossos 
d’Esquadra amb la Policia Local, és un problema molt més ampli. És un problema 
molt més ampli i que va més enllà, fins i tot, del problema social. 

Els productes falsificats, des d’un punt de vista penal, són un delicte contra la 
propietat intel·lectual. Llavors, els jutges solen interpretar en la llei que no és una fal-
sificació sinó una imitació i que el consumidor, pel seu preu baix, ja ho podria detec-
tar. Per tant, difícilment es pot defensar la propietat industrial dels propietaris de les 
marques falsificades. 

Els ciutadans que estan venent –molts dels ciutadans que estaven venent, com a 
mínim– tenen, des del punt de vista de la Llei d’estrangeria, una situació irregular. 
Són persones que no poden anar a treballar enlloc més. Qui té les competències en 
matèria d’estrangeria, aquí? Qui tingui en les competències hauria d’exercir-les i hau-
ria de procurar que aquestes persones es poguessin legalitzar. 

Molts dels productes que es venen aquí són productes que han passat la duana, a 
vegades més legalment i a vegades sense ser tan legalment. Per tant, tampoc no han 
tributat, tampoc han pagat aranzels, no es paga IVA, no es paga impost sobre els 
beneficis de les persones físiques que els venen o de les mercantils, de les societats, 
si és l’impost de societats. Qui té les competències, en aquest país, en matèria de 
l’Agència Tributària? Qui les ha d’exercir? 

Per tant, on s’ha de legislar si és un delicte penal o no la reiteració de faltes ad-
ministratives? No és pas en aquest Parlament, tampoc. Per tant, algú deu tindre les 
competències, algú hauria de fer-ho. I, sobretot, aquestes persones que es dediquen 
a la venda de productes falsificats haurien de poder dedicar-se a una activitat lícita 
al país, perquè haurien de poder-hi treballar; si no, entren en un bucle, en un cercle 
viciós del qual els és impossible sortir.

Per tant, nosaltres també demanarien votació separada dels punts imparells, per 
un costat, i dels punts parells, per l’altre.

Moltes gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, 
en nom del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el 
senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument, per anunciar que votarem a favor de tots els 
punts.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem íntegrament en contra de la proposta de 
resolució, per diferents motius. El primer és que no compartim en absolut que la via 
policial sigui la via per abordar una problemàtica d’aquestes característiques, que 
nosaltres entenem que està mal diagnosticada i que té una altra naturalesa. 

El segon és perquè, després d’escoltar l’alcaldessa de Sitges, entenem que l’Ajun-
tament de Sitges no està demanant exactament això i, per tant, no entenem tampoc 
que des del Parlament haguem d’aprovar una proposta de resolució que no és el que 
es demana des del món local, perquè entenem justament que és des del món local 
des d’on es coneix la problemàtica.

I el tercer motiu és perquè, fent cas a la recomanació també del diputat propo-
sant, doncs, hem parlat amb els grups municipals de l’Ajuntament de Sitges i dis-
crepem, com deia, de l’enfocament de la proposta, però és que, a més a més, també 
vam tenir ocasió de veure en el darrer ple del mes de maig de l’Ajuntament de Sitges 
com es posicionava el Grup de Ciutadans sobre una proposta que feia Guanyem Sit-
ges per a la regularització de totes les persones migrades per fer front en igualtat de 
condicions a la Covid-19, que s’hi va votar en contra. Però, a més a més, vam poder 
seguir la intervenció del diputat proposant i ens va acabar de convèncer per votar en 
contra d’aquesta proposta de resolució per l’estigmatització que es feia del col·lectiu 
migrant i la generalització i l’assumpció que el col·lectiu migrant és qui origina una 
problemàtica com la que es descriu en aquesta moció. 

Per tant, des de la discrepància absoluta amb l’enfocament, amb el relat i amb les 
propostes que s’hi fan, el nostre grup hi votarà en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Entitats de defensa dels drets humans han alertat de casos 
de xenofòbia detectats durant l’estat d’alarma, algun dels quals relacionats amb els 
cossos i les forces de seguretat. Segons aquestes entitats, com ara SOS Racisme, 
la situació actual multiplica la impunitat dels abusos racistes, alhora que es mos-
tren preocupats perquè l’estat d’alarma redueix el nombre de denúncies, ja que hi ha 
menys testimonis. 

També exposen que el racisme s’està agreujant especialment entre els col·lectius 
més vulnerables: venedors ambulants, treballadores sexuals i joves migrants que vi-
uen al carrer. A més, també són del parer que el Codi penal i la Llei mordassa donen 
un ampli marge de discrecionalitat als cossos de seguretat. 

Aquest és un informe de fa aproximadament quinze dies de la sindicatura de greu-
ges, que posa de manifest que en moltes ocasions les persones que es dediquen a la 
venda ambulant són víctimes de nombrosos casos de discriminacions i agressions ra-
cistes. 
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A més, denuncia la impunitat policial i com davant de diferents atacs no s’ha pro-
duït cap tipus de mesura o no s’ha adoptat cap mesura per poder fer front a aquesta 
situació. Ho veiem, per exemple, amb l’atac a diversos manters que s’estaven a l’es-
tació de metro del passeig de Gràcia i podríem estar posant exemples, doncs, durant 
molt de temps.

Entenem que aquesta proposta de resolució segueix intentant posar sobre la taula 
un clima d’inseguretat, un clima de por, de que ens estan prenent la feina, de potser 
confrontació entre la mateixa classe treballadora. Uns sense una situació regular per 
les lleis d’estrangeria, institucionalment racistes, quan potser ens hauríem de preo-
cupar del robatori que ens fan determinades elits o oligopolis en relació amb deter-
minats serveis molt essencials i molt bàsics. Potser si aconseguíssim tenir garantides 
les condicions dignes per exercir una vida digna de determinades persones no ens 
trobaríem amb aquests enfrontaments entre la mateixa classe treballadora, que pre-
cisament li interessa més que a ningú a aquella elit que concentra tota la riquesa  
i que cada dia fa que hi hagi més desigualtats.

Entenem que cal una transformació radical, ho tornem a repetir, del model de 
seguretat, per poder abordar aquestes situacions i no veure’l només des de la pers-
pectiva policial, sinó més àmplia i més transversal.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Votarem a favor de tots els punts de la proposta.
Gràcies.

El president

Per posicionar-se sobre les esmenes, té un torn breu el diputat Manu Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, president. Bé, vull recordar que jo també soc representant d’un grup 
municipal al municipi de Sitges, no només l’alcaldessa, i, per tant, cadascú pot tenir 
la seva visió, però crec que hi ha una gran diferència, i és que el que s’està dient aquí 
per part de l’alcaldessa no és el que es diu allà al municipi.

Qui té la capacitat de gestionar això és el Govern de la Generalitat, el conseller, la 
Conselleria d’Interior. I crec que aquests quatre acords són claus i, per tant, el que vo-
lem, personalment, són les coses ben fetes i no volem ni nyaps ni «posturejos». Volem 
solucionar el problema de debò, sí o no? Aquesta és la pregunta. Crec que vostès, si hi 
voten en contra, no volen solucionar el problema. Volen continuar en la mateixa línia 
i veure com un quilòmetre i mig de mantes, venent productes il·legals, ocupant la via 
pública sense que ningú compleixi les normes, ja no només les normes de taxa d’ocu-
pació de la via pública, sinó delictes també contra la propietat industrial, no es paguen 
impostos tampoc, sinó també normes sanitàries, com ara amb relació a la Covid-19. 

I, per tant, crec que és important donar solucions i, finalment, recordar al senyor 
Roquer que l’exalcalde, el senyor Forns, ho va dir clarament, que el que necessita-
va Sitges eren més efectius policials i batudes, com es van fer en el darrer mandat. 
Per tant, els recomano que es llegeixin l’informe que es va fer el passat, en el darrer 
mandat, i prenguin decisions per resoldre aquest problema. 

Moltes gràcies.

El president

Senyor Rodríguez, entenc que no accepta les esmenes, doncs?

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

No, no s’accepten. 
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El president

Per tant, s’ha demanat votació separada dels punts parells i senars, o senars i pa-
rells. Per tant, comencem votant separadament els punts 1 i 3 de la proposta de reso-
lució. 

Vots a favor? 
Hi han 9 nou vots a favor dels grups... no, perdó, 8 vots a favor dels grups parla-

mentaris..., no, no, 9; nou vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socia-
listes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra? 
Hi han 12 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Re-

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

Per tant, els punts 1 i 3 queden rebutjats, per 9 vots a favor, 12 en contra i cap 
abstenció.

Votem ara els punts número 2 i 4. 
Vots a favor? 
Hi han 19 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Cata-

lunya, Republicà, Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup del Partit Popular de 
Catalunya.

Vots en contra? 
Hi han 2 vots en contra, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i el 

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 
Per tant, els punts 2 i 4 de la proposta de resolució queden aprovats per 19 vots a 

favor, 2 en contra i cap abstenció.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga

250-00974/12

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolu-
ció i de les esmenes sobre l’increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra 
a la Jonquera amb unitats canines antidroga, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la paraula senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Estem davant del municipi de la Jonquera, un municipi 
amb una ciutadania atemorida des de fa molt de temps. Atemorida perquè és... fets 
constants, fets diaris, en diferents trames urbanes, on les ocupacions immobles per 
cometre il·lícits en el seu interior, i així evidències i intervencions ho han posat sobre 
la taula; baralles continuades amb armes, armes blanques i armes de foc –en alguns 
casos– de detinguts que s’han pogut decomissar. Tràfic d’estupefaents d’una manera 
diària, continuada i, com els deia, en trames urbanes molt concretes i molt concre-
tes a la tarda vespre, en zones evidenciades que la intervenció no arriba de la mane-
ra adequada perquè tenim pocs efectius a la zona, però també l’efectivitat d’aquest 
tràfic d’estupefaents a la via pública de forma continuada, també aquesta proposta 
de resolució apunta i demana les unitats canines, que podem constatar que en altres 
municipis, i els poso l’exemple de la unitat canina d’un municipi com Salt, on teníem 
una gran problemàtica i que a dia d’avui ha minimitzat aquell tràfic d’estupefaents i 
el consum d’estupefaents en via pública. Funciona, és una evidència, i el municipi de 
la Jonquera, com no pot ser d’una altra manera, necessita aquests mateixos recursos. 

Cal recordar, i amb això acabaria la intervenció, delinqüència organitzada a ni-
vell internacional, quan parlem també d’immigració irregular que es detecta, que 
és causada per part de màfies molt ben organitzades, organització criminal de pro-
xenetisme, com s’ha detectat i s’està investigant per part del cos de Mossos d’Es-



DSPC-C 513
26 de juny de 2020

Sessió 27 de la CI  17 

quadra i la Policia Nacional en competència conjunta. Hem de pensar que en moltes 
intervencions la Policia Nacional conjuntament amb el cos de Mossos d’Esquadra 
es coordinen també per portar a terme aquestes tasques. 

L’evidència és que tenim un municipi atemorit, un municipi amb una insegure-
tat ciutadana constant i diària, i aquesta proposta de resolució busca solucions per a la 
ciutadania del municipi de la Jonquera i també per reforçar l’àmbit policial dels nos-
tres agents, que en molts de casos es veuen en minoria davant d’altercats que els po-
den posar també en una situació de perill.

Davant d’això, demanaríem el vot favorable d’aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Hi ha una esmena presentada conjuntament pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar 
l’esmena en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Lluïsa 
Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Estem davant d’una proposta de reso-
lució del Grup de Ciutadans que posa sobre la taula una doble necessitat que uneix 
en un sol objectiu: com és la millora en la lluita bàsicament antidroga a la zona de 
la Jonquera com a entrada dels estupefaents al país.

Pel que fa a l’increment de dotacions d’agents del cos de Mossos d’Esquadra, jo 
crec que hem parlat en aquesta comissió molt a bastament d’aquesta situació i d’aques-
tes necessitats, que cada vegada que fem comissió surten en diferents punts del ter-
ritori i que a tot arreu se’ns diu que és especialment fatal la situació, en aquell lloc. 

Tots som conscients en aquesta comissió de la baixada d’efectius del cos de Mos-
sos d’Esquadra que s’havia produït fins als darrers anys, fins que no s’han començat 
a produir les noves incorporacions que van començar l’any passat. Jo crec que som 
perfectament conscients, som conscients del pla del departament de la Generalitat 
d’anar incrementant els cossos a mesura que hi hagi noves promocions, però que això 
és evident que no es fa en dos dies. Vam començar l’any passat, on per fi es van gra-
duar 454 mossos i, per tant, van començar a reincorporar-se al cos d’agents i a tenir 
més efectius disponibles, i, evidentment, comportarà, d’acord amb les necessitats de 
servei, una major distribució d’agents en el territori a mesura que vagin sortint aques-
tes promocions. 

En tot cas, en el cas que se’ns planteja, s’entén que la dotació de Mossos d’Esqua-
dra per part del departament és correcta, i més tenint en compte que la problemàtica 
que es planteja en aquestes tasques de seguretat, no tant del municipi sinó tasques 
de tot el tema d’organitzacions criminals o d’estupefaents, estem parlant de que cor-
responen a unitats d’investigació d’àrees bàsiques policials; fins i tot, d’unitats regio-
nals o en alguns casos més greus, d’unitats centrals d’investigació criminal. 

Per tant, no és tant que allà calguin unes dotacions, sinó que parlem d’unitats més 
específiques, més distribuïdes en grans territoris per tal de poder anar fent suport en 
casos puntuals, en aquest cas a totes les necessitats del tràfic d’estupefaents, en totes 
les necessitats antidrogues. 

De la mateixa manera exactament, el tema de què parlem, d’incorporar unitats 
canines. Unitats canines que, per la seva alta especialització, tampoc no estan es-
pecialment distribuïdes en el territori, sinó que el que es fa és que estan bàsicament 
centralitzades i es desplacen allà on és necessari per poder fer els efectes, sense te-
nir... i sense menystenir, que sí que existeix una unitat a Girona, una unitat canina 
de recerca d’estupefaents –sí–, però que va complementada per aquestes unitats més 
àmplies i que es desplacen a nivell de tot el territori.

En tot cas, agrair al Grup de Ciutadans, al diputat Jean Castel, la voluntat de po-
der transaccionar, de poder acceptar la nostra esmena, compartim, evidentment, la 
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necessitat de la lluita contra el tràfic de drogues i, amb totes les explicacions que hem 
posat i d’acord amb aquesta esmena que se’ns ha acceptat, des del Grup Republicà 
hi votarem favorablement. 

El president

Gràcies, senyora Llop. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Ho deia la diputada Llop, la lluita contra el tràfic de drogues 
va més enllà del punt fronterer de la Jonquera, a la regió de l’Alt Empordà, a l’Àrea 
Bàsica Policial de Figueres, l’Àrea Bàsica Policial de Roses, sense anar més lluny.

Ens demanen incorporar gossos a la unitat, a la comissaria de la Jonquera. La 
Generalitat té disposades les unitats canines d’una forma... en té una Girona, en té 
una a Sabadell, que dona cobertura a Girona. A Sabadell hi té nou gossos, a Girona 
n’hi té dos. La Regió Policial de Girona, en tot l’any passat, va demanar cinquan-
ta-cinc intervencions de les unitats canines; cinquanta-tres intervencions les van fer 
des de Girona; només dues vegades es van haver de fer des de Sabadell. 

Per tant, ens sembla que el nombre d’unitats canines estan dimensionades, ens 
sembla que donen un servei a la Jonquera suficient i que a la Jonquera també hi ha 
suficient nombre de policies com per portar el control d’estupefaents a la vila; per 
bé que, clar, potser serien desitjables més unitats de policia, potser serien desitjables 
més unitats de gossos, però ens sembla, en qualsevol cas, que estan prou ben distri-
buïts i que el servei es presta correctament.

Gràcies, president.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Simplement per anunciar que hi votarem a favor.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, president. També per anunciar el vot favorable.

El president

Si es vol pronunciar sobre l’esmena, senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Molt ràpidament, només dir el canvi que s’ha produït. És una 
esmena de modificació que canvia una paraula i cal dir-la, en lloc de totes les expli-
cacions que s’han donat, perquè «incrementar» i «disposar dels efectius oportuns»... 
Jo deia «incrementar» i vostès em proposaven «disposar». Evidentment, acceptem 
l’esmena, perquè «disposar dels efectius» vol dir valorar la ràtio i aplicar les mesures 
oportunes per tenir els efectius necessaris en un municipi que els reclama des de fa 
temps. Per això acceptem l’esmena, com no pot ser d’una altra manera.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Doncs, sotmetem a votació aquest punt de l’ordre del dia, 
aquesta proposta de resolució, que queda redactada finalment amb l’esmena accep-
tada.

Vots a favor? 
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat. 
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S’ha de tenir present que en aquest cas la unanimitat no inclou els dos subgrups 
parlamentaris, que no estaven presents en el moment de la votació. En tot cas, una-
nimitat de tots els grups presents. 

Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic necessari 
al Cos de Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme les seves 
funcions adequadament

250-00978/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 9, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució, i de les esmenes presentades, sobre la dotació del material 
tecnològic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè puguin dur a terme les 
seves funcions adequadament, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
defensar la proposta de resolució, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Una seqüència més del que es troba el Cos de Mossos 
d’Esquadra, segons a quin departament els nostres agents treballen. Mirin, aques-
ta proposta de resolució demana adequar d’una manera imminent i els posaré un 
exemple: quan hi ha una intervenció en un robatori d’un hotel, la lògica de l’ope-
rativa d’intervenció del Cos de Mossos d’Esquadra, igual que la de qualsevol cos 
policial, és de personar-se a l’hotel, en primera instància poder descarregar qui està 
pernoctant en aquell hotel la nit dels fets i per al fet de poder descarregar necessi-
ten un pen. 

També, en el seu defecte, moltes vegades necessiten un petit disc dur, quan parlem 
de descarregar imatges de caixers automàtics on s’ha produït un altercat al davant, o 
imatges de centres comercials o botigues concretes on es poden arribar, envers aque-
lles imatges, a identificar les persones que ho han portat a terme. 

En aquest sentit, és una dotació que entenem que l’esmena que ens han presentat 
també, i ja en parlaré després, que s’ha acceptat, perquè entenem que la disponibi-
litat pressupostària, quan parlem d’un pendrive, no cal que els faci l’enumeració per 
dotar a totes les ABP de Catalunya d’un pen per poder descarregar, és irrisori, i 
per això també, quan parlem de l’esmena, serà entès que el pressupost pot suportar 
un cost com del que estem parlant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi ha una esmena presentada conjuntament pels 
grups parlamentaris de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Per 
defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor 
Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí, gràcies president. Molt breument, sí, hem presentat aquesta esmena, que només 
matisa el que planteja el diputat Castel i que hi podem estar completament d’acord. 
En qualsevol dels casos, per això, recordar que les TIC en termes generals són utilit-
zades pel Cos de Mossos i, en tot cas, diguem-ne, el diputat fa una referència a un cas 
concret. Jo no desautoritzaré si s’han trobat en alguna casuística determinada, però 
en termes generals existeixen uns protocols de sol·licitud per donar la garantia de la 
seguretat de les imatges i la qualitat d’aquestes. I els agents coneixen quin és el pro-
tocol. I això és un funcionament normal. I pel que aquest diputat ha preguntat en el 
departament, no hi ha incidències en aquest sentit. 

En qualsevol dels casos, estic convençut..., no desautoritzaré el diputat, si tenen, 
diguem-ne..., si hi han casos que s’hagin donat, en aquest sentit. Per això presentem 
l’esmena i per això, en aquest sentit, donem suport a la iniciativa, perquè té tota la 
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lògica del món, com deia el diputat, que hi hagi els recursos necessaris perquè el 
Cos de Mossos pugui fer amb eficiència la seva feina.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt bé, sí, estem d’acord amb el diputat, amb el diputat proposant, que cal dotar 
del material tecnològic necessari els Mossos d’Esquadra, només faltaria. Vull pen-
sar que el tema del pen deu ser un tema puntual, d’alguna situació concreta, i que no 
està generalitzat en tot el cos que no poden disposar de pens per treure informació. 
Només li hem proposat una esmena, que era «d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries» i fent un estudi que acrediti la necessitat d’aquell mitjà, d’aquell mate-
rial tecnològic. 

Per tant, se’ns accepta l’esmena, nosaltres estem d’acord amb el diputat propo-
sant i hi votarem a favor.

El president

Gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument, per anunciar el nostre vot a favor. 

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés. 

Marc Parés Franzi

Sí, nosaltres també votarem a favor del que és la proposta de resolució, però sí 
que vull manifestar que tot i que l’exposició del diputat Castel entenem que ha estat 
correcta i s’ha ajustat a la proposta de resolució, l’exposició de motius que hi ha en la 
proposta registrada ens sembla que continua amb un to d’alarmisme i amb un relat 
d’inseguretat a la ciutat de Barcelona que no compartim, no el compartim nosaltres 
i, de fet, no el comparteixen els experts internacionals, perquè, com saben, Barcelo-
na, segons The Economist, és una de les vint ciutats més segures del món i en termes 
específics de seguretat ciutadana és la tercera de les ciutats europees.

Per tant, celebrem que el diputat no hi hagi fet aquest relat en la seva exposició 
oral, però sí que lamentem que en el text escrit continua aquest relat de la insegure-
tat, que creiem que no ajuda la ciutat. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar-se sobre l’esmena, que entenc que està ac-
ceptada, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Seré molt ràpid. Evidentment, acceptem l’esmena en-
tenent que el pressupost ho suporta. Queixes sindicals en aquest sentit? Els sindicats 
ens ho han fet arribar en molts casos i també algun concret efectiu que està en de-
partaments de científica i altres que porten a terme aquestes tasques i es troben amb 
l’absurd de no tenir un trist pen. 

En aquest sentit, no ens inventem les coses... (Veus de fons.) Sí, sí, ja sé que no ho 
ha dit, però vull que quedi constatat que sí que hi ha evidències d’aquestes mancances. 

I, senyor Parés, és molt irresponsable dir el que vostè ha dit. Entenem que al Go-
vern de Barcelona, que deu ser molt amic seu, vostè l’ha de salvaguardar amb aques-
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ta frase feta, però només m’ha vingut una imatge: la policia municipal de Barcelona 
repartint fullets dient: «Barcelona és una ciutat insegura», «Barcelona està manca-
da d’efectius», «els robatoris a Barcelona són sistemàtics», la policia municipal de 
l’ajuntament; la senyora Colau governa.

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs. Sotmetem a votació la proposta de resolució. 
Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per la unanimitat dels grups presents. 

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol de neteja i 
desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el protocol per pre-
sència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi

250-00979/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 10, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució, i de les esmenes presentades, sobre l’elaboració i l’aplicació 
d’un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el pro-
tocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de 
contagi, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta 
de resolució, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. El que vàrem viure per la terrible pandèmia a la que ens hem 
enfrontat, vàrem viure aquella primera setmana, setmana i mitja, i en algunes ABPs 
dues setmanes on se’n parla, en la proposta, d’adequar un protocol. Evidentment, les 
mesures de prevenció sanitàries les aplica el Cos de Mossos d’Esquadra, però no 
estan redactats en un protocol. 

En aquell absurd, davant d’aquesta terrible pandèmia, com deia, ens va provocar 
no saber exactament què fer, encara que l’aplicació d’aquelles mesures sí que s’esta-
ven portant a terme, on ens vàrem trobar que potser en molts casos també el material 
necessari per portar a terme desinfeccions o, els poso exemples, l’ABP de Sant Feliu 
o la de Blanes, que aquella caixa de mascaretes que tenien en un magatzem en algun 
cas va, inclús, desaparèixer, i cal recordar que tres torns d’un vehicle, dos efectius a 
dintre, són sis mascaretes diàries. Dit això, ens vàrem trobar amb un absurd.

Entenem que el fet que hi hagi un protocol d’actuació de l’experiència o, si em 
permeten, mala experiència viscuda que ens ha provocat aquesta pandèmia, a vega-
des de tot el dolent també hem d’aprendre a remarcar-ho i protegir-ho i, en aquest 
sentit, tenir un protocol que ens determini, davant d’una situació similar com la vis-
cuda, com hem d’actuar i de quina manera ens hem de subministrar també i tenir, 
poder, un magatzem que recapti tot allò que el protocol marqui, seria una bona no-
tícia també per al Cos de Mossos d’Esquadra. I en aquest sentit, per desenvolupar la 
feina de la millor manera, amb seguretat.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Hi ha una esmena presentada conjuntament pels grups par-
lamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar l’es-
mena, en nom del Grup Parlamentari Republicà té la paraula la senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Gràcies, president. Bon dia. En primer lloc, agrair la tasca de tots els professio-
nals i, en aquest cas, els cossos i forces de seguretat, que s’han trobat en primera línia 
a l’hora de gestionar aquesta crisi de la Covid i també en el seu dia a dia, desenvolu-
pant les tasques que els corresponen. 
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Bé, deixar dit que, òbviament, l’Administració, doncs, assumeix el cost de la nete-
ja del vestuari infestat amb agents biològics. També recordar que tots els treballadors 
disposen d’un seguit de recomanacions de prevenció i de protecció en casos de con-
tacte amb aquests tipus d’agents biològics i, bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
proposta de resolució, entenent que és necessari que es vagin portant a terme aques-
tes mesures de desinfecció perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui fer la seva 
feina, doncs, amb eficiència i, sobretot, en els temps que corren, amb la màxima se-
guretat. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, senyora Picas. Per posicionar..., per defensar l’esmena en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula del senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Bé, molt, molt breu, president. Nosaltres vam proposar al grup proposant una es-
mena que deia: «Continuar aplicant les pautes de prevenció i protecció davant dels 
agents biològics que preveu la neteja, desinfecció, etcètera». Al diputat proposant 
–en vam estar parlant– no li semblava adequada aquesta esmena, perquè ell deia que 
s’havia d’aplicar un protocol, que hi havia d’haver un protocol. 

Com que existeixen unes pautes de prevenció i de protecció, doncs ens sembla 
que podem elaborar un protocol amb aquestes pautes i, si se li vol dir «protocol», se 
li pot dir «protocol». 

Per tant, nosaltres votarem a favor de la seva proposta, perquè ens sembla que, 
evidentment, han d’existir unes pautes de prevenció i de protecció dels Mossos i dels 
elements que utilitzen els Mossos en les seves investigacions.

El president

Gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Sí, per anunciar que nosaltres hi votarem a favor. Però si em 
permeten un comentari, simplement, si existeixen aquestes pautes, de vegades no es 
noten en la realitat. I això els ho he dit alguna vegada, no? Es fan grans anuncis... 
jo crec que de vegades els arriba la informació distorsionada, també, de baix a dalt. 
I els ho dic «en sèrio». Després, a la realitat, algunes coses que es diuen aquí, que 
segur que les diuen amb tota la bona fe i que creuen que és veritat, naturalment, no 
es compleixen a la realitat, i aquesta és una d’elles.

Per tant, sí, existeixen pautes i protocols, però de vegades no es nota. Nosaltres 
hi votarem a favor.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, per manifestar que ens sembla una proposta adequada i raonable. I, per tant, 
hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. No sé si vol posicionar-se sobre l’esmena o passem directament 
a votació?

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Molt ràpid... L’esmena..., vàrem arribar, entenc, a l’acord 
de mantenir el text inicial. No em pronunciaré sobre l’esmena i agrair a tots els 
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grups parlamentaris que ho reglamentem via un protocol que ens permetrà tenir 
el que necessitem quan parlem de mascaretes, prevenció, desinfectants, i que l’ac-
tuació d’aquest protocol marqui la pauta davant d’una situació com la que vàrem 
patir.

Gràcies a tots.

El president

Gràcies, senyor Castel. Doncs, sotmetem a votació el punt número 10 de l’ordre 
del dia.

Vots a favor? 
La proposta de resolució queda aprovada, també, per unanimitat dels grups pre-

sents.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional 
de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra

250-00984/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 11, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució de les esmenes presentades sobre el trasllat de la sala de coor-
dinació regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per defensar la proposta de resolució, 
té la paraula del senyor Carles Castillo. 

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Sí, es tracta d’una proposta de resolució per demanar rever-
tir unes decisions que es van prendre aproximadament l’any passat. La decisió del 
Govern va ser tancar la sala de coordinació regional dels Mossos d’Esquadra de Po-
nent, situada a la comissaria de Lleida, i traslladar-los al 112 de Reus. 

Cap problema amb el tema de traslladar-los al 112 de Reus, el problema és que 
en aquell moment es va vendre aquesta decisió com que es guanyaria, gràcies a això, en 
més agents al carrer; que la zona aquella de Ponent-Pirineus, Lleida, disposaria de més 
agents al carrer gràcies a haver fet aquest canvi.

Amb perspectiva, podem dir que ni s’han guanyat més agents al carrer i que, a 
més, la situació respecte de les patrulles policials que tenen emergències a la provín-
cia de Lleida ha empitjorat, en el sentit que de vegades hi ha errors en terminologia 
de carrers, municipis, etcètera. 

Nosaltres creiem que s’hauria de revertir aquesta situació. És veritat que s’han 
presentat unes esmenes per part de Junts per Catalunya i d’Esquerra que agraïm, 
perquè s’ha fet un esforç, també, de bona fe i de bona voluntat, d’apropament, però 
nosaltres consideràvem que les esmenes canviaven bastant la filosofia i el sentit de 
la proposta de resolució, en el sentit de que, de vegades, parlava l’esmena de «con-
tinuar col·laborant», quan nosaltres diem «fer un front comú», no? Creiem que s’ha 
de crear alguna cosa nova i que, en tot cas, s’ha de revertir aquella decisió que es va 
prendre en el seu moment i tornar, doncs, la sala de coordinació regional de Mossos 
d’Esquadra de Ponent a la comissaria de Lleida, al territori. 

Creiem que és una altra mostra d’una recentralització que si té elements positius 
per al territori, doncs benvinguda sigui; però si no es veuen aquests elements posi-
tius i es constata que no existeixen aquests elements positius, perquè, repeteixo, la 
conclusió era que hi havien d’haver més agents al carrer i això no ha passat, i a més 
hi ha problemes, doncs proposem que es tiri enrere aquesta decisió. I les esmenes, 
doncs, no anaven en aquesta línia. 

Per tant, agraïm l’esforç d’apropament de les esmenes, l’esforç de bona fe que 
s’ha fet, però no les podem acceptar i proposem això, que es tiri enrere la deci-
sió que es va prendre en el seu moment, recuperar el personal, material i recursos 
d’aquella sala regional i fer un front comú de totes les administracions d’aquella 
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zona per defensar un model de seguretat equitatiu i poder fer front realment a les 
sol·licituds i demandes que fa aquell territori.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Hi han dues esmenes presentades conjuntament pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Per defensar les 
esmenes, en nom del Grup Parlamentari Republicà té la paraula el senyor José Rodrí-
guez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Creiem que la integració de sales ha seguit sempre criteris 
d’eficiència i no només s’ha integrat la de Ponent, també tenim l’exemple de la Me-
tropolitana Sud, que s’ha integrat amb la sala d’Egara, i no veig aquí el diputat que 
hagi portat aquest problema. De fet, la integració no ha alterat les seves funcions, i 
en el cas de la sala de Ponent ha comportat desplaçament de cinc agents, però la res-
ta s’han reincorporat a l’activitat policial del territori, dotant..., per tant, aconseguint 
més efectius, i això no ens ho diuen des del departament, sinó també els sindicats  
i la gent que tenim en contacte al territori. 

I és veritat que l’adaptació del 112, a conèixer el territori, ha donat algun petit 
problema, però això s’ha anat solucionant a mesura que els operaris de la sala de co-
mandament han adquirit aquest coneixement del territori. No estem parlant de zones 
tampoc tan allunyades ni tan separades, i això passaria en qualsevol sala de coman-
dament que s’obrís, fins i tot en una mateixa ciutat, i vostè, que ha sigut regidor de 
Tarragona, ho pot afirmar. Hi ha hagut agents, quan s’incorporen agents de la Guàr-
dia Urbana, no coneixen tota la ciutat.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Per defensar l’esmena, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Bé, bon dia. Sí, com ha comentat el meu company, revertir el 
trasllat de la sala no seria possible, perquè s’ha fet en un sentit de reorganització del 
territori per aprofitar, evidentment, i potenciar les eines tecnològiques i informàti-
ques. Crec que, desgraciadament, durant aquesta crisi de la Covid hem vist com hem 
estat forçats a destacar, a desenvolupar altres tipus d’eines de manera no presencial, 
i aquesta sala seria un dels exemples del que es pot fer amb eines tecnològiques i in-
formàtiques, sempre que es faci bé i sempre que els professionals –en aquest cas del 
112– rebin la formació adequada i adient, que segons sembla han estat rebent per po-
der complir amb la màxima eficiència, celeritat, responsabilitat, seguretat per a les 
trucades d’emergències que han de ser derivades a aquest Cos de Mossos d’Esqua-
dra al territori, i sembla ser que així s’està fent, perquè no s’ha detectat cap tipus de 
problema en aquest sentit, que no s’hagin pogut derivar o no s’hagi reconegut prou 
el territori per poder-lo derivar a una patrulla dels Mossos d’Esquadra o a una altra. 

I com deia el meu company, aquesta modificació sí que ha permès destinar al-
guns efectius que estaven destinats a aquesta sala de Lleida, s’han destinat un nombre 
d’efectius que ha incrementat el nombre d’efectius a seguretat ciutadana, al territori, i, 
per tant, sí que s’ha vist incrementat aquest nombre d’efectius que estan ara en segu-
retat ciutadana en aquest territori.

A les esmenes que nosaltres proposàvem, als punts 2 i 3, els dèiem..., vostès deien: 
«Recuperar el personal i materials i recursos.» I nosaltres dèiem: «Recuperar ja no, 
perquè seria en tot cas millorar», perquè ja s’ha recuperat arran, sobretot, de l’apro-
vació dels pressupostos que hem aprovat del 2020 i que en el cas del Departament 
d’Interior hi ha un augment d’un 11,5 per cent respecte als pressupostos del 2017, 
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amb 120 milions d’euros, i que per a la Direcció General de Policia és un augment 
d’un 16 per cent i en aquest cas sí que beneficiava. 

Per això dèiem de, en lloc de «recuperar», el que vostès demanaven: «Recuperar 
el personal, els materials i els recursos.» I amb l’aprovació d’aquests pressupostos 
sí que es recuperen, per exemple, els materials i els recursos amb uns increments 
retributius dels treballadors, s’ha augmentat l’oferta d’ocupació pública dels Mossos 
o el quart tram, d’acord del 2017, Mossos, sobre condicions de prestació de serveis. 
Per tant, per això dèiem «millorar» en tot cas, perquè ja s’havia recuperat el punt 
número 2, això que dèiem de millorar, perquè ja s’ha recuperat amb l’aprovació dels 
pressupostos.

I en el tercer punt, quan vostès diuen «fer front comú entre les diferents adminis-
tracions», clar, si ja s’està fent..., per això la nostra esmena deia: «Home, en lloc de 
“fer front comú” seria “continuar col·laborant”.» 

I de fet, quan em preparava aquesta proposta de resolució, i parlant amb Mossos 
d’Esquadra que estan en territoris, deien: «No, és que nosaltres ja fem front comú 
amb les diferents administracions, perquè, per exemple, al territori o a comarques 
com l’Alta Ribagorça o en molts casos a l’Aran, no hi ha policia municipal. Per tant, 
fem les funcions de policia municipal els Mossos d’Esquadra i, per tant, fem front 
comú, col·laborem, amb diferents administracions.» 

Per això fèiem aquestes esmenes, entenent que en els dos punts es podia..., can-
viant unes quantes paraules, es podia explicar que ja s’estava fent i que, per tant, es 
podrien aprovar. 

Lamentablement sembla ser que no... (l’oradora riu), tot i que l’hi he intentat ex-
plicar perquè s’ho mirés amb «carinyo» i que veiés que ja ho estàvem fent des del 
departament, afortunadament, després de l’aprovació dels pressupostos es podia..., 
s’estava fent i, per tant, quedava la situació arreglada.

Res més per la meva part. Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Madaula. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que tendríamos que recordar también lo que 
ha pasado en Reus últimamente. Les recuerdo el corte de las llamadas al SEM, el 
Servei d’Emergències Mèdiques del 112, en el año 2018, en diciembre, y cómo el ser-
vicio se tuvo que detener, justamente en la zona de afectación de Reus. 

También vimos cómo día de los atentados se colapsaron las líneas, el 2017, y como 
el servicio lo que hacía era poner un contestador automático para intentar, pues, tran-
quilizar a la gente que llamaba, cuando realmente tenía un problema y no se estaba 
atendiendo su necesidad.

Vemos que estamos pasando de un control, ya que podemos tener dos centros de 
gestión, a un pequeño descontrol si pasa alguna cosa de las que acabo de recordar. 
Tenemos un servicio único ahora mismo en Reus, que también se está nutriendo de 
lo que estaba ocurriendo y afectando en Lleida. 

Además, tenemos cincuenta trabajadores que se trasladan a otros servicios y, por 
lo tanto, perdemos cincuenta trabajadores en el 112. Esto lo que supone es, direc-
tamente, una pérdida en la calidad del servicio y, por lo tanto, en la gestión, en la 
seguridad y en la protección de los ciudadanos que lo necesitan. Así porque..., no-
sotros entendemos que un servicio de calidad debe estar dotado de profesionales, 
únicamente lo que están haciendo ustedes es recortar en cincuenta profesionales el 
servicio del 112 que hasta ahora se estaba dando en Lleida, bien que los ha traslada-
do a otros servicios, pero el 112 a día de hoy sigue siendo el talón de Aquiles de la 
seguridad ciudadana a pie de calle. 

Muchas gracias.



DSPC-C 513
26 de juny de 2020

Sessió 27 de la CI  26

El president

Gràcies, senyor Sánchez. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup comparteix l’enfocament i la filosofia de 
la proposta que es fa, bàsicament perquè entenem que la resposta de Seguretat Ciu-
tadana ha de ser també una resposta de proximitat, també en la seva coordinació, 
reconeixent les especificitats de cada territori i, per tant, és des d’aquí des d’on es 
poden donar millors solucions i també perquè entenem que en territoris que estan 
patint la problemàtica del despoblament rural i que tenen dificultats des del punt de 
vista de l’equitat territorial i, per tant, de l’accés a uns serveis públics de qualitat en 
condicions d’igualtat, doncs, entenem que no pertoquen decisions recentralitzadores 
en perjudici d’aquesta proximitat en el servei que nosaltres sí que valorem positiva-
ment, i, per tant, votarem a favor de la proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el se-
nyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, senyor president. Mira, jo penso que podem fer una demostració de 
d’e xercici parlamentari in situ. Realment m’han convençut amb alguns dels argu-
ments. No..., diguem-ne que no..., no renunciem a dir que es reverteixi la sala i les 
decisions preses, però en el punt 2 sí que m’ho he mirat, li he donat dues voltes i 
crec que sí que podríem acceptar l’esmena i aconseguir millorar l’eficàcia i l’efi-
ciència que ja hi ha. 

Els demanaria que es plantegessin el punt 3. El punt 1 ja entenc que no el poden 
votar a favor, però a canvi els demanaria que es replantegessin el punt 3. 

L’esmena 2 els l’accepto i l’esmena del punt 3 no acceptaria.

El president

Per deixar-ho clar, senyor Castillo. L’esmena que accepta és l’esmena número 1, 
presentada pel...

Carles Castillo Rosique

Que és sobre el punt 2...

El president

...que és la que afecta..., de modificació del punt 2 de la proposta de resolució.

Carles Castillo Rosique

Exactament. 

El president

L’esmena número 2 queda rebutjada. Per tant, entenc que hi pot haver votacions 
separades. És el cas?

Ferran Roquer i Padrosa

Del punt 1 i del punt 2 i 3, conjuntament. 

El president

Per tant, votarem primer el punt 1 i, després, tot seguit, els punts 2 i 3 conjun-
tament. 

Entenem que el punt 2 queda modificat per l’esmena número 1, que ha estat ac-
ceptada pel grup proposant. 

Per tant, sotmetem a votació el punt número 1. 
Vots a favor? 
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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, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
No hi han abstencions. 
Per tant, queda rebutjat el punt número 1 per 9 vots a favor i 10 en contra. 
Votem ara els punts número 2 i 3. 
Vots a favor? 
Els punts 2 i 3, que són la resta de la moció, queden aprovats per unanimitat dels 

grups presents. 

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatius

250-00989/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 12, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre el Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats i espectacles públics i recreatius, presentada pel Grup Parla-
mentari de Socialistes i Units per Avançar. Per defensar la proposta de resolució, té 
la paraula el senyor Ramon Espadaler.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Moltes gràcies, senyor president. Com bé coneix tota la comissió, el Depar-
tament d’Interior té competències sobre la matèria d’espectacles des del primer mo-
ment i a tal efecte té constituïdes les unitats pertinents, que han anat canviant dintre 
del departament en diferents àmbits, però en qualsevol cas les ha exercit i també, 
òbviament, també ha legislat al respecte. 

Existeix a Catalunya una llei d’espectacles, que és l’11/2009, però d’aleshores 
ençà, des que es va promulgar aquesta llei fins a l’actualitat hi han hagut canvis im-
portants. Probablement el més rellevant dels canvis que hi ha hagut és l’entrada en 
servei d’una directiva que, tot i ser anterior a la Llei 11/2009, no va entrar en vigor, o 
la seva transposició al nostre ordenament jurídic va ser posterior, que és col·loquial-
ment coneguda com la «directiva de serveis», que, de fet, és del 2006, però la seva 
entrada en vigor és molt més tardana. Una directiva que, a grans trets, entre moltes 
altres coses, parla de l’agilització dels tràmits administratius per a la legalització de 
tota mena d’activitats; per tant, també afecta les activitats, en aquest cas, vincula-
des als espectacles.

Però els espectacles, convindran amb mi, que no és exactament una activitat 
qualsevol, en el sentit que no es poden fer règims simples de comunicació perquè 
tenen, doncs, els aforaments, perquè tenen alguns capítols que cal, evidentment, po-
sar-los sota llicència. No es pot aplicar un règim de comunicació a l’hora de disposar 
d’un local d’oci enmig d’una ciutat: seria un autèntic despropòsit. 

En qualsevol cas, hi ha un punt d’equilibri possible d’atendre la directiva i d’in-
corporar alguns aspectes nous que no estaven previstos en la llei del 2009, com per 
exemple la venda d’entrades a través de la xarxa. Això no es contemplava i és una 
realitat; o aspectes tan sensibles, perquè d’aleshores ençà aquí a Catalunya, però 
sobretot també en altres indrets, fora de Catalunya, hi ha hagut episodis realment 
dramàtics, greus, quant a controls d’aforament i incidents o accidents altament preo-
cupants.

Per tant, hi havia un conjunt d’aspectes que s’havien, d’alguna manera, de regu-
lar en aquest sentit, i el Govern, doncs, ho va fer en primera instància ja el 2015 i el 
Ple del Parlament va acceptar a tràmit, sense cap esmena a la totalitat, el febrer de 
2015, la tramitació d’aquesta llei, creada a partir d’un grau raonable de consens amb 
el sector directament afectat i sense cap esmena a la totalitat. 
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Malauradament, en aquell moment va decaure la legislatura i en la legislatura 
següent el Govern va tornar a entrar aquesta llei d’espectacles –per aquestes raons, 
perquè cal actualitzar-la– al Parlament, i això va ser al juliol del 2016 i va tornar a 
patir el mateix tràmit parlamentari. No hi va haver oposició per part de cap grup, 
ni cap esmena a la totalitat i es van fer, doncs, tots els tràmits de ponència; es van 
veure les compareixences dels diferents sectors afectats... Hi havia alguns punts, 
certament, de discrepància amb els grups parlamentaris, lògic, perquè no hi ha un 
projecte de llei, en aquest sentit, que pugui ser tan transversal i perfecte, però va 
tornar a decaure la legislatura. 

I una mica aquesta proposta de resolució el que pretén és tornar-la a posar a 
l’agenda legislativa perquè, sorprenentment, una llei que no comptava amb esmenes 
a la totalitat i que generava un consens tant amb el sector, que no és un tema menor, 
com amb els grups parlamentaris, no figurava a l’agenda legislativa del Govern, del 
Departament d’Interior, quan va dir: «Escolta, la meva prioritat legislativa és pam, 
pam, pam...» i aquesta llei, doncs, no hi figurava. 

Atès que hi han alguns aspectes que són importants, que cal regular, perquè hi 
ha en alguns moments, doncs, algun buit legal, nosaltres vam formular, de fet ja 
aviat farà un any d’aquesta proposta de resolució, perquè en el termini de tres mesos 
el Govern portés altra vegada aquest projecte de llei que es pogués, en definitiva, 
tramitar aquí al Parlament i incorporés una cosa que, en justícia, sí que haig de dir 
que en el tràmit parlamentari de la Llei d’acompanyament es va corregir, que és un 
aspecte no gens menor i que també ha generat consens en aquesta cambra, que és el 
protocol contra les violències sexuals en àmbits de lleure necessitava la modificació 
d’aquesta llei, i això ho vàrem fer, ho vàrem fer en el tràmit parlamentari.

Per tant, l’esmena recull dues coses: una, portin el text i el puguem aprovar en 
aquest Parlament perquè tindrem una llei moderna, garantista i moderna, alhora, 
d’espectacles i pensin, perquè en aquell text inicial això no hi era perquè no existia 
el protocol, a incorporar-hi aquest aspecte, que sigui un agafador, perquè recorda-
ran vostès que amb la desaparició de les faltes hi havia un buit legal en aspectes 
que no eren pròpiament delictes contra la llibertat sexual en entorns d’oci i en no 
ser delictes quedaven en un buit i aquesta modificació de la llei sí que és un aga-
fador. 

Per tant, en aquest nou projecte de llei que s’enviï incorporin també això, i aquest 
és el sentit de la proposta que fem a la cambra.

El president

Gràcies, senyor Espadaler. Hi ha una esmena presentada conjuntament pels 
grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Per defensar l’esmena en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Primer de tot, agrair al grup proposant la facilitat per poder 
arribar a acords i també..., a vegades es diuen coses com «la legislatura decau». No, 
la legislatura no va decaure, va haver-hi lawfare i ja està, és a dir, no cal utilitzar 
eufemismes; igual que li estan fent lawfare als seus socis parlamentaris al Congrés. 
No diguem «decauen», com si passen les flors..., i és la primavera i decauen les le-
gislatures; això no passa. 

I, de fet, ens sap molt greu, perquè hem badat molt en aquesta..., segurament tots, 
Govern i oposició, amb aquesta llei, que un altre cop, igual que les altres lleis, és que 
entren en el tràmit legislatiu en un moment en què segurament la legislatura, doncs, 
no està en el punt més... juvenil de la seva vida. (L’orador riu i algú diu: «Poder és 
un eufemisme, això!») Això sí que..., faré un eufemisme, em veig obligat a utilitzar 
un eufemisme... (Veus de fons.) Exactament, està en la part de tardor de la legislatu-
ra i, segurament, per molt que posem tres, sis mesos o el que sigui, doncs serà molt 
difícil que aquesta llei pugui avançar. 
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Sí que és veritat que estem molt d’acord en que s’ha de fer aquesta llei, que tam-
bé l’hem d’actualitzar, que també podríem aprofitar per a alguns aspectes que ens 
hem vist obligats, amb la Covid, a afrontar, certs elements garantistes en cas que 
torni a haver-hi..., doncs que s’han trobat al món de l’espectacle, també els consu-
midors, donar aquesta cobertura podria ser una oportunitat i encara que sigui una 
legislatura tardana, potser el debat que hi hagi i les compareixences ajudaran a evo-
lucionar aquesta possible llei i, en especial, després patim, després ens queixem, 
després diem, quan passen coses, quan hi ha violència sexual als entorns d’oci i hem 
vist casos a l’Estat espanyol molt greus, també Catalunya no està exempta de casos 
d’aquest tipus... Sabem que les lleis no solucionen els problemes però ajuden una mi-
queta i, per tant, per això també li votarem els dos punts a favor. 

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc també agrair al grup pro-
posant, al diputat senyor Castillo però també entenc que al senyor Espadaler, l’ac-
ceptació de l’esmena i també reconèixer l’oportunitat, potser una mica tardana en 
el desenvolupament de la legislatura, però realment de recordar de la pendència 
encara d’aquesta llei, tenint en compte que ve de dues legislatures anteriors, que 
aquí sí que coincidiria amb el diputat senyor Rodríguez que l’última legislatura, 
l’anterior sí que responia a una convocatòria d’eleccions per part del president de 
la Generalitat, però l’última –diguem-ne– més que decaure va ser avortada direc-
tament pel 155 i, entre altres coses, va quedar pendent aquesta llei. 

Evidentment, la llei aquesta, coincidim totalment en la seva necessitat, perquè 
és una matèria que requereix ser posada al dia, perquè hi ha múltiples aspectes que 
s’han afegit als que ja estaven quan la llei estava en tràmit. Per tant, probablement el 
projecte que havia generat un consens bàsic, encara que quedaven coses per perfilar, 
doncs s’ha d’actualitzar. 

De totes maneres hi han hagut actualitzacions, perquè, per exemple, en la llei de 
mesures del 2017 també ja hi havia un article específic que modificava la Llei 11/2009 
en dotze punts concrets i també a la llei de mesures, ara el 2020, també hi ha hagut 
dos articles que en modifiquen vuit punts concrets. Per exemple, un de recent modi-
ficació és establir el Consell Assessor d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
amb participació de l’Administració, Administració de la Generalitat, administra-
cions locals, col·legis professionals i tots els sectors implicats. 

Una part importantíssima, i la remarco precisament, de la proposta de resolució 
i que és un dels punts que també hauria de ser molt reforçat a la llei que es fes, és 
el tema del protocol de violències sexuals. Sí que és veritat que el departament ha 
tirat endavant el protocol, al qual evidentment es poden adherir les administracions 
i per part del departament es fa la formació. Entenc que ha estat una cosa impor-
tant, però convindria que estigués reforçada i degudament regulada en la llei de què 
estem parlant, que s’hauria de tirar endavant i efectivament, en la part aquesta hi 
coincidim perquè l’erradicació de les violències masclistes és un deure que continua 
estant pendent. Les dones, i precisament en els espais de lleure, els espais d’oci, han 
de poder gaudir com qualsevol altre i per gaudir amb llibertat, evidentment, han de 
poder gaudir amb absoluta seguretat i podent-se comportar amb normalitat i no ha-
vent d’anar amb compte i no havent d’anar en grups i, per tant, aquest és un deure 
pendent que tenim tots com a societat. Per tant, aquest aspecte el remarco perquè 
el trobo especialment important i, evidentment, la llei l’hauria de regular a cons-
ciència.

I també se’ns ha afegit una nova problemàtica, derivada de la..., ara mateix encara 
l’estem tenint. Aquí a la comissió hem de tenir uns distanciaments, hem d’anar amb 
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la mascareta, per tant, han sorgit noves necessitats que afecten directament precisa-
ment la part d’espectacles públics de lleure i d’oci, que és precisament amb concen-
tracions de gent i cal trobar l’equilibri entre, òbviament, la seguretat de la salut de la 
població, però també la seva possibilitat de lleure i també, òbviament, les activitats 
empresarials que hi van lligades amb els llocs de treball corresponent.

És per aquest motiu, i agraïm de nou l’acceptació de l’esmena, que únicament el 
que pretén és fer la proposta realista i manifestar la voluntat de tirar-ho endavant, 
doncs, votarem favorablement els dos punts de la proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies senyor Campdepadrós. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, té la paraula la senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias presidente. Buenos días. Nosotros daremos apoyo a esta propuesta de 
resolución, es cierto que durante las dos anteriores legislaturas no se ha podido sa-
car adelante, pero es paradójico que siendo un proyecto de ley no se haya impulsado 
por el Gobierno, y esto no hace más que demostrarnos una vez más que durante este 
tiempo la prioridad de este gobierno no ha sido precisamente gobernar. 

En cuanto al segundo punto de esta propuesta, es necesario y es necesario por 
un motivo, porque no tiene sentido un proyecto de ley que no se armonice y se com-
plemente con un protocolo de seguridad que va específicamente dirigido a este tipo 
de entornos, al entorno del ocio. Un protocolo que, por otra parte, obliga tanto a los 
organizadores de estos eventos como a las empresas públicas y privadas que se ad-
hieran a él a cumplir una serie de condiciones, condiciones tales como que los es-
pacios seguros de atención a la víctima o de formación de su personal. Por tanto, en 
consecuencia, es coherente que este segundo punto debe ir unido al primero y, por 
tanto, también debe apoyarse. 

Pero no quiero finalizar esta exposición sin hacer una reflexión. Ahora mismo nos 
encontramos en una situación que lo que debe primar es lo urgente. Una ley como 
por ejemplo esta, si no tiene dotación presupuestaria, es inoperante. El sector de la 
cultu ra, de los espectáculos y del ocio es uno de los que más va a padecer la crisis 
en la que nos encontramos y, en este sentido, yo requiero al Gobierno y a los parti-
dos que le dan apoyo a que deben implantar, a que implanten con urgencia las medi-
das que este grupo parlamentario presentó en la moción aprobada en el último pleno 
referida a la cultura. Medidas de ayuda a todo el sector cultural, tanto a profesiona-
les, sector musical, audiovisual, artes visuales y escénicas, cultura popular, casas re-
gionales, feriantes y todo tipo de ferias. Piensen todos ustedes que muchas de estas 
familias no han podido acogerse a las ayudas que el Gobierno dio a los autónomos y 
que, por tanto, no solo no tienen estas ayudas, sino que además no van a poder tra-
bajar durante toda la temporada que comprende desde abril hasta finales de verano.

Una muestra de la angustia del futuro incierto de estas familias precisamente son 
las últimas manifestaciones que hemos visto de los feriantes, que, por cierto, hoy 
mismo está teniendo lugar una de ellas aquí en Barcelona.

Finalizo pidiéndoles que cumplan el mandato del Pleno del Parlament con la ma-
yor urgencia, porque la supervivencia de todas estas familias depende precisamente 
de lo que ustedes hagan. 

El president

Gràcies senyora Valle. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, simplement per agrair la proposta de resolució, que hi votarem a favor, tot i 
que malauradament ens temem que tindrà el mateix destí que en les dues legisla-
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tures anteriors, però, en tot cas, posar en relleu la importància d’aquesta llei i, per 
tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Gràcies senyor Parés. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el senyor 
Ramon Espadaler. 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí, moltes gràcies. No entrarem en un debat nominal sobre quan decau el que sí 
va decaure; és un projecte de llei, com van decaure totes les coses que estaven en 
tràmit parlamentari. Una vegada, certament, pel 155 i una vegada anterior perquè 
el Govern va convocar les eleccions amb anterioritat, que és el mateix que vostè ha 
anunciat amb això que no està en el punt més jovenívol. Doncs en aquesta senectut 
de legislatura, doncs, acceptarem l’esmena per una raó molt simple, perquè el que 
volem posar en evidència és que el Govern tenia un projecte de llei raonable, con-
sensuat i, sorprenentment, no l’ha tramitat, perquè gaudia d’aquest consens. Tant se 
val si són tres mesos com sis, de les seves paraules es desprèn que la legislatura ni 
tres, ni sis mesos, gairebé durarà. 

En qualsevol cas, això depèn del Govern, no de nosaltres. Però, per tant, acceptem 
l’esmena, agraint també les paraules i la manera com s’ha pogut gestionar això i sí, per-
metin-me recordar que aquest text es va entrar gairebé un any. Per tant, si s’hagués po-
gut debatre –i conec els ritmes parlamentaris– fa un any, hi havia el temps suficient per 
fer aquest tràmit parlamentari o hauria d’haver-hi hagut el temps suficient. 

En qualsevol cas, benvingut aquest consens i esperem que si no en aquesta le-
gislatura, doncs a qui li correspongui en la que ve, es legisli sobre un tema que és 
important des de la perspectiva de la gestió d’espectacles i altres, i també en aquest 
aspecte no gens menor de les violències en entorns d’oci, que aquesta és una qües-
tió que el Govern de la Generalitat –i les coses s’han de dir pel seu nom– ha fet ex-
traordinàriament bé en aquest protocol i s’ha blindat a través de la modificació de 
la llei i que aquesta llei té una oportunitat encara d’eixamplar una mica més aquell 
grau de protecció.

Gràcies.

El president

Sí, gràcies, senyor Espadaler. Nou mesos d’antiguitat de la proposta de resolució. 
En tot cas, la sotmetem a votació. Entenc que no hi han votacions separades, per tant, 
la votem conjuntament. 

Per tant, vots a favor? 
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat dels grups presents i no 

estem segurs de si a la tercera serà la vençuda o no, però, en tot cas, seguirà el de-
curs parlamentari. 

Bé, aquest era el darrer punt de l’ordre del dia; per tant, no hi han més punts a 
tractar. Anunciar-los que crec que només ens queda una comissió abans que acabi 
el període de sessions i com que hi ha també una sol·licitud per part del conseller 
d’Interior de tenir una sessió informativa en aquesta comissió i avui també l’hem 
aprovada en aquest mateix sentit, doncs espero que en aquesta pròxima sessió el tin-
guem present en aquesta comissió.

Sense més, aixequem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i onze minuts.
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