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Sessió 2 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les nou del matí i un minut. Presideix 

Chakir el Homrani Lesfar, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del 

secretari, Joan Carles Garcia Guillamon. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez.

Hi són presents els diputats Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa i Jordi Riba 

Colom, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Pau Morales i Romero i Núria Picas Albets, 

pel G. P. d’Esquerra Republicana; Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Mercè Esteve i Pi i Ire-

ne Negre i Estorach, pel G. P. de Junts per Catalunya; Sergio Macián de Greef, pel G. P. de 

VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem; Matías Alonso 

Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompa-

nyat del secretari general d’Interior, Oriol Amorós i March.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 

els objectius i les actuacions del departament en la legislatura actual (tram. 355-00015/13). 

Conseller del Departament d’Interior. Sessió informativa.

El president

Bon dia, diputades, diputats. Comencem aquesta sessió ordinària de la Comissió 
d’Interior.

Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els objectius 
i les actuacions del departament en la legislatura actual

355-00015/13

Una sessió que té un únic punt de l’ordre del dia, que és la sessió informativa, 
a petició del conseller d’Interior, sobre els objectius i actuacions del departament. 
Donem la benvinguda tant al conseller com al seu secretari general, que ens acom-
panyen, com a l’equip també, del departament, que ha vingut.

Abans de començar, els grups parlamentaris volen comunicar alguna substitu-
ció? (El president dona la paraula a Judit Alcalá González.)

Judit Alcalá González

Sí. Bon dia, president. Nosaltres..., el diputat Jordi Riba substituirà el diputat Ra-
mon Espadaler. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Alguna altra substitució? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs, abans 
de començar, els recordo el funcionament d’aquesta comissió i d’aquesta sessió in-
formativa. El conseller tindrà un temps màxim d’una hora. A continuació, si algun 
dels grups ho demana, suspendríem la sessió per un temps màxim de quinze minuts. 
Posteriorment, cada grup parlamentari, per via del seu portaveu, tindrà un temps de 
deu minuts per fixar posicions i formular preguntes. I, posteriorment, el conseller 
tornarà a tenir un temps de trenta minuts, en aquest cas, per respondre. I, poste-
riorment, un altre cop els grups tindran un temps de cinc minuts, màxim, per a les 
últimes preguntes, els últims aclariments i fixació de posicions. I, finalment, el con-
seller, si vol, podrà tancar la sessió informativa.

A partir d’aquí, conseller, té la paraula.
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El conseller d’Interior (Joan Ignasi Elena i Garcia)

Molt bon dia. Bon dia, diputades, diputats; secretari, president de la comissió, 
membres de la Mesa i l’equip del Departament d’Interior.

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

En una societat democràtica, la missió principal del Departament d’Interior, que 
està al capdavant dels cossos de seguretat, d’emergència i de prevenció, és garantir 
l’exercici de drets i llibertats. Això passa, necessàriament, per preservar la seguretat 
de les persones i el seu entorn material, social i natural entenent que tothom, en al-
gun moment, ens podem trobar en una situació de vulnerabilitat.

I el nostre deure és el de garantir especialment la seguretat de les persones més 
vulnerables, tal com marca el nostre model de Generalitat republicana. Pensem, per 
exemple, en les persones grans que viuen soles, en les persones que viuen en entorns 
amb índexs elevats de fets delictius, en les dones que volen gaudir de l’espai públic 
i de les festes sense ser ni sentir-se amenaçades; en aquelles persones que, pel seu 
origen, color de pell, orientació sexual o afectiva, o qualsevol altre aspecte de la seva 
identitat, han sentit inseguretat; o en els qui dormen al carrer i, per aquest motiu, 
pateixen una inseguretat major, o en qualsevol de nosaltres davant un incendi o un 
accident de trànsit.

És el nostre deure proveir de seguretat a tothom, i especialment als qui més ho 
necessiten. Aquesta garantia de seguretat ha de ser una eina per consolidar més 
drets i llibertats, i no pas per retallar-los.

Al mateix temps, per garantir els drets i llibertats és inevitable, en ocasions, l’ús 
de la força. Hem de ser exigents, en aquest cas, transparents, i retre comptes sempre, 
i no tenir por a fer-ho. Els agents que disposen d’aquesta potestat no en tenen pas, 
de por, per retre comptes.

La covid-19 ens ha fet replantejar novament el debat entre seguretat i llibertat. 
Mentre alguns pretenen associar-les com dos elements incompatibles, des de l’es-
querra, que és on em sento i em situo ideològicament, entenem que no hi ha llibertat 
sense seguretat, i que la seguretat té com a principal objectiu garantir drets i lliber-
tats. La seguretat no és, doncs, només el manteniment de l’ordre, que el reivindico, 
però mai amb la idea –vella idea–..., concepció de la mà dura i de l’«ordeno y mando»,  
sinó garantint drets, i, molt especialment, quan una persona es troba en situació de 
vulnerabilitat, sigui de forma estructural o sigui de forma esporàdica.

La seguretat són, també, les escoles lliures de violència; viure en una societat fe-
minista i igualitària, una societat on les persones són com volen i viuen com volen; 
una societat d’acollida i inclusiva; una mobilitat segura i sostenible; una gestió am-
bientalment responsable dels entorns naturals i de les masses forestals.

L’objectiu és, doncs, garantir drets. En primer lloc, garantir el dret a la seguretat 
de les persones, les llibertats i els béns. Per a això calen uns cossos de seguretat al 
servei de la ciutadania i que tinguin el suport del Govern, que el tenen i el tindran. 
Aquest suport no només el proclamaré, sinó que el sentiran cada dia.

Uns cossos de seguretat que treballin sota els principis de prevenció, proximitat, 
transparència i cohesió social, i que s’assemblin cada dia més a la societat a la qual 
serveixen i incorporin en el seu si la diversitat; que rendeixin comptes i que siguin 
garants de drets i llibertats; que treballin amb eficiència i coordinació; que s’adaptin a  
les necessitats de la seguretat del segle xxi; que exerceixin plenament les competèn-
cies pròpies en seguretat pública, també en aquells àmbits on encara no s’han des-
plegat; que tinguin una dimensió adequada, i que afrontin el relleu generacional i de 
gènere que la societat reclama.

En segon lloc, garantir el dret a la igualtat i a viure plenament segons la nostra 
identitat i amb la nostra diversitat, sense patir discriminacions. Això implica prote-
gir que tothom pugui ser, pensar, sentir-se, estimar i tenir les creences que vulgui, 
sense por; garantir la lluita contra una de les xacres socials més greus que coneix el 
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nostre país: les violències masclistes. Cal feminitzar el propi concepte de seguretat 
per tenir en compte com viuen les dones la seguretat.

Garantir drets i llibertats és garantir la identitat personal, sexual, religiosa o 
cultural de tothom, i és garantir també el dret a la divergència. Cal combatre l’odi i 
la discriminació, amb prevenció i amb protocols per abordar-la, tant amb la segure-
tat pública com amb el compromís de la seguretat privada, la qual al departament 
ens correspon tutelar. El model de seguretat no és mai neutre, sinó que ha de pro-
tegir especialment aquelles persones que poden patir més discriminació o estan en 
situació de vulnerabilitat.

I cal abordar els nous i vells riscos que pateix la nostra societat: el bullying, la 
violació de la nostra intimitat, l’assetjament a les xarxes i tants altres. I això impli-
ca uns serveis de seguretat i emergències que s’assemblin cada dia més a la nostra 
societat. I, en aquest sentit, els vull proposar un objectiu, i és que, al final d’aques-
ta dècada, hi hagi paritat en la cúpula dels cossos de seguretat de la Generalitat de 
Catalunya, de la Policia de Catalunya, un repte que ha de ser compartit, de tots; i 
un compromís concret: que al final d’aquest mandat, que al final d’aquesta legisla-
tura, com a mínim un terç de la cúpula de la direcció de Mossos d’Esquadra siguin 
dones. Avui són tres de vint-i-vuit, i això no respon ni a la realitat del cos ni respon 
a la realitat de la nostra societat. I cal adaptar-ho, des del punt de vista de gènere, i 
també en un canvi i un relleu generacional, que sempre és exigible.

En tercer lloc, garantir el dret a gaudir de l’espai públic. El sentit de manteniment 
de l’ordre públic no és altre que el de garantir que sigui un espai per a la convivència 
i l’esbarjo. Per facilitar l’activitat econòmica, cultural i creativa, però també com a 
espai per a la lliure expressió pública. El repte del departament és garantir que tots 
els usos en competència a l’espai públic puguin ser compatibles –també el de l’ex-
pressió política–, i assegurar que aquests usos s’exerceixen en bona convivència amb 
els altres garantint, també, l’ús d’aquests per aquelles persones que se’ls ha limitat 
tradicionalment el gaudi d’aquest espai públic: la gent gran, les minories, els infants, 
les dones –en bona mesura...

Mireu, jo he estat alcalde durant uns quants anys. I hi ha un model de ciutat que 
és el model que en dic «gran superfície»: a la primera planta, señoras; a la tercera, 
caballeros; a la quarta, niños; a la cinquena, ropa de esport, i a la sisena, productos 
del hogar –de la llar–; llocs on tot està compartimentat. I les ciutats són una altra 
cosa. Les ciutats són oci, són activitat econòmica, són coneixement, són també ús 
residencial. Hi ha un model de ciutat segons el qual tot això ha d’estar fragmentat, 
compartimentat: en un lloc es fa l’oci, en un altre l’activitat econòmica, en un altre 
l’activitat comercial... I això porta a ciutats mortes, aïllades, tancades i instal·lades 
en l’individualisme alienador.

Jo defenso la ciutat complexa, en la que passa tot i passa a tot arreu. I és veritat, 
això és més difícil de gestionar, sense cap mena de dubte, perquè vol diàleg, perquè 
vol mediació, perquè vol tolerància. Però aquest model d’espai públic, aquest model 
de ciutats, fa ciutats i una convivència més rica, més plena, més pròspera econòmi-
cament, perquè hi ha interacció que genera riquesa col·lectiva i creixement col·lec-
tiu, però també –no en tinguin cap dubte– crea ciutats i un espai públic també més 
segur.

En quart lloc, garantir el dret a una mobilitat segura i sostenible. Garantir el dret 
a la mobilitat implica que sigui segura i preservi la vida de les persones, així com que 
contribueixi a la preservació del medi ambient. Això passa, en primer lloc, per fo-
calitzar-se en els col·lectius més vulnerables; parlem especialment dels vianants, pe- 
rò també de ciclistes i motoristes. Estem compromesos amb els objectius europeus 
de reduir a la meitat les víctimes mortals l’any 2030, i aconseguir la visió zero, que 
hi hagi zero víctimes mortals l’any 2050, i estar al costat de les víctimes, sovint les 
grans oblidades de la mobilitat.
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En cinquè lloc, garantir el dret a un entorn natural segur i el dret a gaudir del 
territori. Tenim una geografia complexa, com a país, amb una gran superfície bos-
cosa i un alt percentatge de bosc mediterrani. S’estan produint canvis en la super-
fície cultivada, i comptem, també, amb pastures alpines i zones d’alta muntanya. 
A aquesta complexitat cal afegir-li una climatologia amb fenòmens meteorològics 
extrems cada cop més freqüents degut al canvi climàtic. Això fa que l’entorn natural 
tingui moltes possibles situacions de risc que cal minimitzar, com són els incendis 
forestals i els seus efectes. Cal minimitzar els riscos que es produeixen a l’entorn 
natural associats a les activitats humanes i els focs produïts per la vulnerabilitat ha-
bitacional que patim –i molt– a les nostres ciutats.

En sisè lloc, garantir el dret a la protecció i a una resposta ràpida en cas d’emer-
gències. Estem exposats a riscos naturals i entròpics que hem de reconèixer i 
acceptar per prevenir-los, atenuar-los –atenuar el seu impacte–, gestionar les crisis 
eficaçment, mitigar els efectes i garantir la recuperació.

La gestió de l’emergència ha de garantir la seguretat de les persones en el mo-
ment que es troben en la màxima vulnerabilitat. Hem de garantir la col·laboració, 
la cooperació, la coordinació de tots els actors que gestionen les emergències. En 
aquest sentit, la incorporació dels agents rurals al departament és una molt bona no-
tícia. Hem de garantir que els serveis d’emergència estiguin preparats per fer front 
als riscos i emergències de la nostra societat, i que disposin dels recursos humans 
i materials suficients per dur a terme les seves intervencions de manera segura i 
eficaç.

Voldria ara traslladar-los alguns objectius de la legislatura i, en particular, algu-
nes actuacions, seguint l’ordre de les diferents direccions generals.

Amb relació a la Direcció General de la Policia, volem reforçar i actualitzar el 
model de Policia de la Generalitat. Volem donar suport als membres de la Policia 
de la Generalitat. Estem amb ells, i per això creiem que cal prendre un conjunt de 
mesures. Estar al costat de la Policia de Catalunya significa actuar, prendre deci-
sions i fer política, i no només donar-se cops al pit parlant del molt que un defensa 
la Policia de Catalunya.

En primer lloc, revisar el marc normatiu. Tenim una llei del sistema de seguretat 
de l’any 2003, una llei de la policia de l’any 94 i una llei de policies locals de l’any 91.  
Aquesta ha de ser una legislatura de reordenació i actualització del sistema de segu-
retat. Ha de ser un debat que resolgui aspectes tan troncals com l’assoliment d’una 
veritable policia de Catalunya, on encaixin la Policia de la Generalitat i les policies 
locals.

Hem fet passes bastant importants en aquest sentit, per exemple, en els diferents 
nivells de formació, avui compartida, tant en l’accés com en la promoció, a través de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Però s’ha de seguir i intensificar aquest 
camí, amb, per exemple, actuacions conjuntes, com passa en alguns municipis: amb 
intervencions coordinades, amb la integració d’aquelles policies locals que no siguin 
sostenibles o amb la delimitació clara de les competències per assolir una comple-
mentarietat més eficient.

En segon lloc, garantir el nombre d’efectius necessaris a curt, mitjà i llarg termi-
ni. És urgent afrontar el greu problema generacional que pot afectar seriosament el 
nombre d’efectius en els propers anys. I vull, en aquest sentit i en aquest moment, 
fer un crit d’alerta: cal corregir immediatament la greu discriminació, en la Policia 
de Catalunya, respecte a la resta de cossos policials de l’Estat pel que fa a la jubi-
lació anticipada. I faig un crit d’alerta perquè, a més de ser un dret d’ells com a tre-
balladors, ens podem trobar l’any 2030 amb una superpoblació de segona activitat i 
només set o vuit mil mossos i mosses exercint tasques policials.

Cal assolir, doncs, un nou sostre de plantilla. I això depèn en part de la Gene-
ralitat i en part de l’Estat. Perquè l’actual Govern de l’Estat, i les decisions que en 
aquest sentit ha pres, ens deixa molt per sota de la resta de territoris. Si els territoris 
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que no tenen policia pròpia tenen 3,5 policies nacionals i guàrdies civils per cada 
mil habitants, Catalunya avui té només 2,5 policies de la Generalitat per cada mil 
habitants. L’actual sostre ens situa en 18.200 efectius, una quantitat que és una quan-
tia d’efectius que és de data 2006 i que s’ha d’actualitzar fins als 22.000. Cal, en 
paral·lel, naturalment, des del Govern de la Generalitat, realitzar l’oferta d’ocupació 
pública anual de mossos de manera successiva els propers anys; però, sense aquesta 
decisió prèvia, això no és possible.

En tercer lloc, ja ho he dit, feminitzar el Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’ob-
jectiu que abans he plantejat.

En quart lloc, anàlisi integral del parc mòbil i planificar la seva renovació pro-
gressiva també, naturalment, amb criteris d’eficiència energètica. En aquest sentit, 
a finals d’any arribaran quatre-cents nous vehicles de seguretat ciutadana i ja estem 
treballant en la licitació de l’any 2022.

En cinquè lloc, implementació de la nova uniformitat de la seguretat ciutadana, 
amb l’objectiu d’un millor confort climàtic per treballar millor i la utilització de tei-
xits que permetin un millor treball.

En sisè lloc, revisar i actualitzar les infraestructures. En aquest sentit, construi-
rem tres noves comissaries: la de Torredembarra, la de Mollerussa i la de la Jonque-
ra, i reformarem integralment l’edifici base que acull l’ABP de Sant Martí amb la 
inversió total d’uns 28 milions d’euros.

També cal afrontar el tancament de l’Àrea de Custòdia de Detinguts de la Co-
missaria de les Corts i la definició i construcció d’un nou centre de detencions que 
compleixi els estàndards més exigents respecte als drets humans.

També, garantir uns espais i instal·lacions òptims que facilitin l’entrenament per-
manent dels cossos de seguretat i també dels d’emergències. Cal que els professio-
nals de major especialitat disposin d’espais adequats perquè entrenin i mantinguin 
el seu nivell d’especialització i d’excel·lència mentre no se’ls requereix per a cap in-
tervenció. I, en aquest sentit, és molt rellevant el paper que ha de tenir l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

En setè lloc, millores en transparència, com s’ha anat fent des de la seva creació. 
Crearem una nova comissaria general d’avaluació, inspecció i correcció, que englo-
barà els actuals àmbits de la Divisió d’Avaluació de Serveis –la DAS– i la Divisió 
d’Afers Interns –la DAI– per interrelacionar més eficientment els seus àmbits i mi-
llorar la rendició de comptes davant d’organismes públics i la ciutadania.

En vuitè lloc, millorar en l’activitat preventiva i d’anàlisi. Cal millorar l’anàlisi 
de fenòmens socials i fer prospectiva estratègica en l’àmbit de la seguretat conjun-
tament amb la DGAS, amb l’institut i amb el gabinet tècnic del departament, per 
tal de tenir polítiques de seguretat pública basades en dades fiables i en evidències 
científiques, anticipar-se i anar a l’arrel dels problemes i dels conflictes. La segure-
tat moderna és informació, intel·ligència i anàlisi, i aquesta és una funció que també 
s’ha de fer des del departament.

En novè lloc, exercir plenament les competències en seguretat tot adaptant-se a 
les noves dimensions de la seguretat. En aquest sentit..., l’impuls de la policia ma-
rítima, seguretat en l’àmbit aeri, l’ús de drons i la regulació del seu ús, combatre la 
cibercriminalitat i ser proactius contra el delicte econòmic i de corrupció.

En desè lloc, desenvolupar i visibilitzar la responsabilitat social de la Policia de 
Catalunya. I, en aquest sentit, ens comprometem a impulsar la Fundació dels Mossos 
d’Esquadra, que servirà per canalitzar la solidaritat dels membres de la Policia de la 
Generalitat internament i també per participar en diferents iniciatives socials.

Tenim diferents temes pendents amb l’Estat: l’acord del que he parlat, sobre un nou  
dimensionament de la plantilla dels Mossos d’Esquadra; l’acord respecte a la ju-
bilació anticipada, que afecta no només Mossos d’Esquadra, sinó també els altres 
cossos del departament. I, finalment, amb relació als temes pendents amb l’Estat, la 
participació en els fons europeus, en el programa nacional espanyol del Fons euro-
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peu de Seguretat Interior, que n’estan excloses l’Ertzainza i la Policia de Catalunya i 
que suposa la pèrdua injustament d’uns milions d’euros per a inversions al servei de 
la modernització de la nostra policia.

I, finalment, obrir el debat social sobre el model d’ordre públic. Estem en una so-
cietat canviant. El debat sobre l’ordre públic es va obrir el 2013 –fa vuit anys– i va 
comportar diverses mesures –una d’elles, l’eliminació de les bales de goma. I creiem 
positiu que el Parlament obri aquest debat enfocant-lo cap al model d’ordre públic, 
un model d’ordre públic garant de drets i llibertats, i fomentant la mediació, com es 
fa ara, però adaptant-nos a les noves realitats –ho reitero, com ha fet sempre.

Des del departament que lidero hi participarem amb la clara intenció de garantir 
els drets de tothom: el dret de manifestació, el dret a un ús compartit de l’espai pú-
blic i el dret a tenir un espai públic on es garanteixin la seguretat i la protecció de 
persones i béns. I amb un objectiu i amb un capteniment informats amb una volun-
tat, que és la de despartiditzar aquest debat i centrar el debat en les propostes polí-
tiques, en la definició d’un model compartit protegint el Cos de Mossos d’Esquadra 
i aquest departament de l’ús partidista, no del debat polític de fons, perquè és una 
policia i són uns cossos que estan al servei dels ciutadans de Catalunya, i, per tant, 
també sotmesos a l’escrutini i al debat polític.

Hi insisteixo, per nosaltres l’objectiu ha de ser assolir el màxim consens sobre 
les eines i mecanismes per garantir tots els drets: a la seguretat, a la convivència i a 
la lliure expressió democràtica. No tinguin por. Els cossos de seguretat no tenen por 
a aquest debat, perquè aquest procés de debat i de millora l’han fet sempre. Abor-
dem aquest debat lluny d’apriorismes, lluny de pors i sense estigmes. Així és com 
construïm i hem anat construint, durant aquestes darreres dècades, una molt bona 
policia de Catalunya.

Volia fer referència, també, a una qüestió que és rellevant, que és l’habitatge, i, 
amb relació al tema de l’habitatge, molt particularment, a una cosa que afecta espe-
cialment, que són els desnonaments. Aquí s’hi confronten el dret a la propietat i el 
dret a l’habitatge. El problema comença molt abans, no en el desnonament, i té molta 
més transcendència que el fet concret del desnonament. I d’aquest problema estruc-
tural, greu, especialment per a les persones que el pateixen, a vegades la part més 
visible –que no és la més important ni la més rellevant– és la que li toca gestionar a 
aquest departament per ordre judicial.

Com a conseller d’Interior em sento interpel·lat des del departament a partici-
par en el Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge, que el Govern de 
la Generalitat ha endegat fa unes poques setmanes; a revisar els protocols interns i 
les línies d’actuació de la policia davant dels requeriments judicials en cas de des-
nonaments civils, una revisió que ha de reforçar necessàriament les solucions de 
mediació, la intervenció social per sobre de les intervencions d’ordre públic; a fer 
que la Policia de Catalunya sigui proactiva en el cas d’identificació de situacions de 
vulnerabilitat i que informi jutges i serveis socials sobre la situació de vulnerabilitat.

El Departament d’Interior, en aquest sentit, iniciarà un procés de recollida de 
dades existents sobre la inseguretat en el dret a l’habitatge, la tipificació de casos, 
els actors implicats i les respostes que es donen des de l’Administració per tal de 
fer una avaluació de la situació actual i poder proposar un abordatge diferent, un 
canvi de protocols que impliqui no només el nostre departament, sinó també Justí-
cia, Benestar i totes les parts implicades. Això també és el que reclama el Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Amb relació a la Direcció General d’Administració de Seguretat..., de la DGAS 
vull destacar la feina que ha de fer en la garantia del dret a viure plenament la nos-
tra identitat i la nostra diversitat, sense patir discriminacions. I em centraré –i, si 
després ho volen, ens hi estendrem més– en set accions i la necessària coordinació 
territorial amb les policies locals.
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En primer lloc, el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista 
i domèstica i el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en l’entorn d’oci, 
una necessitat imperiosa; el Pla integral de seguretat per a persones grans; el Pla 
de seguretat d’infància i adolescència; el desplegament del Protocol d’abordatge de 
les infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals, i també els protocols 
de prevenció i detecció i gestió de situacions d’odi i discriminació en l’àmbit de la 
seguretat privada.

La gestió de les conseqüències provocades per la llei mordassa. I, respecte d’a-
quest aspecte concret, aquells qui disposin de majoria parlamentària per fer-ho, de-
roguin-la, perquè és un problema per a l’ordre públic.

La relació i suport amb la policia local. Ja s’han fet moltes accions en aquest sen-
tit, però entenem que són necessàries algunes accions, com l’elaboració d’un decret 
d’imatge corporativa de les policies locals, el decret de regulació del règim de vigi-
lants municipals o afavorir la prestació homogènia dels serveis policials mitjançant 
la posada en marxa de processos de forma conjunta i l’elaboració de documents ti-
pus per a policies locals. És una reclamació del territori que ens fan sempre que hi 
anem i des de fa molt i molt de temps.

I l’elaboració del mapa de dispositius de videovigilància privada. Aquest depar-
tament i aquesta direcció, en particular, han de tenir i tindran un paper central en les 
polítiques de seguretat que hem d’anar definint en el nostre país.

Amb relació a la Direcció General d’Agents Rurals..., per poder exercir les seves 
funcions, els agents rurals tenen com a principal repte desplegar un pla estratègic 
que tenen aprovat i que té dotze actuacions especialment rellevants.

En primer lloc, impulsar convocatòries per assolir la xifra prevista de tres-cents 
nous agents. Fan una feina extraordinària de preservació del territori i és imprescin-
dible incrementar la seva plantilla, els seus efectius, perquè puguin fer en millors 
condicions aquesta feina.

Desplegar totes les categories professionals dels agents rurals. Reforçar la capaci-
tat operativa amb la creació i la convocatòria de grups especials. Reforçar l’estructura 
tècnica i administrativa dels agents rurals. Apostar per les noves tecnologies –deter-
minant per la feina que desenvolupen– i modernitzar els seus mitjans. Renovar els 
vehicles. La licitació d’una segona embarcació marítima. Tramitar el decret de regu-
lació de la segona activitat, també en el cas dels agents locals, per regular aquesta si-
tuació administrativa. La jubilació anticipada, de la que abans els parlava.

Aprovar la carta de servei dels agents rurals. Integrar una unitat de formació dins 
de l’institut per tal de potenciar la formació i l’especialització dels agents rurals en la  
seva formació. I resoldre els temes pendents que tenim amb l’Estat, en particular 
la retirada del recurs contenciós administratiu interposat per l’Advocacia de l’Es-
tat amb relació al reglament d’armes, el tema de la jubilació anticipada i el traspàs 
de les funcions del Seprona, que té en aquests moments capacitat sobrada, el Cos 
d’Agents Rurals, per dur-les a terme.

El Servei Català de Trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, tindrem com a full 
de ruta el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible. El desplegarem a par-
tir de quatre objectius i les actuacions que ara enumeraré.

Volem assolir, com els deia, els objectius europeus. Reduir a la meitat les vícti-
mes mortals el 2030 i aconseguir una visió zero, és a dir, que hi hagi zero víctimes 
el 2050. Hem d’aconseguir per a l’any 2023 una reducció del 15 per cent de les víc-
times mortals actuals i la incorporació de nous sistemes d’informació tecnològica 
en el territori.

En segon lloc, convertir el Servei Català de Trànsit en l’autoritat catalana per a 
la mobilitat segura i sostenible.

En tercer lloc, incrementar el suport al territori abordant amb els municipis i 
amb altres ens locals la planificació de l’accessibilitat universal, la seguretat viària 
i la sostenibilitat.
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I, en quart lloc, volem garantir la seguretat dels col·lectius més vulnerables. El  
50 per cent de les víctimes són vianants, ciclistes i motoristes. Aquest ha de ser, 
doncs, el principal objectiu i el principal focus d’atenció. Volem resoldre també, na-
turalment, els temes pendents de negociar amb l’Estat: en primer lloc, l’expedició per 
part del servei dels carnets de conduir a Catalunya i la negociació i l’assumpció de  
la competència de fixar els límits de velocitat a les carreteres catalanes.

En cinquè lloc, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments. Per garantir el dret a la seguretat en la situació de màxima vulnerabilitat de 
les persones i fer-ho amb una resposta ràpida, el Cos de Bombers de la Generalitat, 
naturalment, és una peça clau.

I per seguir sent-ho, perquè ho pugui seguir fent, cal, en primer lloc, reordenar 
el sistema nacional d’emergències, avançar en la constitució d’un sistema nacional 
d’emergències que transcendeixi el clàssic de compartiments estancs i apostar per la 
col·laboració i la cooperació entre administracions i serveis. Ser capaços d’anticipar, 
de prevenir i d’afrontar els riscs i les amenaces per a la ciutadania del país. També 
canvis legislatius, en la línia que els plantejava abans, per ordenar el sistema d’emer-
gències i actualitzar el marc normatiu dels bombers.

En segon lloc, dotar el Cos de Bombers dels recursos humans i materials ne-
cessaris. Venim d’un llarg període d’escassetat i retallades per al Cos de Bombers. 
Tot just en els darrers quatre anys s’ha començat a revertir aquesta tendència. Dispo-
sem, ara, del Pla 2025, del que tenim la definició tècnica i estratègica, que portarem 
en aquest Parlament i en el que es recullen les necessitats que té el cos per garantir 
aquests objectius que els plantejava i que s’hauran de plasmar, naturalment, en la 
Llei de pressupostos.

Volem dimensionar els parcs no només per a una acció reactiva, que és l’únic 
que poden fer ara amb els mitjans dels que disposen per atendre les emergències, si- 
nó que puguin fer treball preventiu, que puguem veure els bombers al carrer malgrat 
que no hi hagi una emergència.

Per a això són imprescindibles algunes actuacions: acompliment de la previsió 
del Pla 2025 per arribar a una dotació de 3.200 bombers, 1.825 bombers voluntaris 
i el personal tècnic de suport administratiu per al funcionament del servei; portar 
a govern el Pla 2025 perquè el validi; fer seguiment dels compromisos d’aquest Pla 
2025; l’increment de recursos humans –i, en aquest sentit, la xifra ja l’he esmenta-
da– i, per tant, fer les noves convocatòries que ho facin possible, i la millora i la re-
novació que s’estan fent de vehicles i infraestructures.

En tercer lloc, adaptar la composició del Cos de Bombers a les necessitats del 
segle xxi. En aquest sentit, aprovar el pla de carrera dels Bombers de la Generalitat, 
definir i acordar amb els sindicats de bombers el pla de carrera abans de finalitzar 
aquest any.

Impulsar polítiques d’igualtat per captar i promoure la incorporació de dones al 
Cos de Bombers i promoure lideratges femenins –un 5 per cent, n’hi ha, en aquests 
moments, de bomberes; això no respon a la realitat del nostre país, i, per tant...– amb 
campanyes mediàtiques, de reclutament, als salons vocacionals de l’ensenyament,  
a centres de secundària, cercant l’increment també de vocacions internes per promo-
cionar internament. Crear, per tant, un pla d’igualtat al Cos de Bombers i articular 
canvis interns, com la gestió dels permisos de maternitat i de lactància, atenent a la 
idiosincràsia del cos.

Impuls de les activitats proactives i preventives dels bombers vers les necessitats 
socials del territori per participar activament en el control i supervisió de les activi-
tats de risc i procurar l’atenuació de l’exposició comunitària al perill. És el que els 
deia: acció preventiva, estar al carrer. I per a això calen més mitjans i més efectius.

Millorar la relació amb les associacions de bombers voluntaris, que són claus en 
el nostre model d’emergència, i donar impuls al funcionament del Consell de Bom-
bers Voluntaris.
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Pel que fa al 112, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència és una 
peça clau en el sistema de seguretat pública. El nostre és un model que, a diferència 
d’altres serveis 112 similars, és la porta d’entrada única i exclusiva d’avisos i deman-
des d’urgència dels diferents cossos policials, bombers, sanitaris... Així, simplifica i 
facilita l’accés de la ciutadania a una atenció de qualitat.

Impulsarem la incorporació dels cossos de policia local al sistema telemàtic del 
112 per a una tramesa més ràpida i eficient de les demandes d’urgència que han  
de gestionar. Millorarem els sistemes digitals d’avís d’urgència per facilitar la comu-
nicació i una resposta ràpida quan no sigui possible la trucada de veu. I desplegarem 
la senyalització de la cobertura del 112 allà on no arriba, a les zones de muntanya o 
a zones amb major dificultat de comunicació.

Pel que fa a la Direcció General de Protecció Civil, aquest darrer any i mig hem 
viscut una situació d’emergència contínua i hem valorat com mai –com mai– la ne-
cessitat d’un bon sistema d’emergències i de protecció civil. Per tenir un sistema de 
protecció civil capaç d’entomar riscs com ho hem fet, hem de fer i hem de continuar 
fent les següents actuacions.

En primer lloc, dissenyar un sistema d’emergències i protecció civil adaptat a la 
realitat postcovid –tot allò que hem après del que hem viscut aquest any i mig ho 
hem d’aplicar en els nous protocols que es plantegin. Actualitzar el model de plani-
ficació d’emergències i protecció civil de la Generalitat.

Consolidar el sistema de protecció civil en l’àmbit local i coordinar-nos estre-
tament amb ells. Garantir el dret a la informació i l’autoprotecció de la ciutadania; 
entre d’altres, per tant, revisar la normativa de mesures d’autoprotecció d’activitats  
–el Decret 30/2015– per simplificar l’operativitat i els plans d’autoprotecció.

En cinquè lloc, voldria plantejar-los també en aquest àmbit temes pendents de 
negociar amb l’Estat, la reclamació d’un conjunt de competències. En primer lloc, 
l’execució de la seguretat nuclear i direcció del pla Penta; l’execució dels temes de 
salvament marítim; la direcció del Pla d’emergència del torrent ferroviari interna-
cional del Pertús.

També la reclamació de competències pròpies que depenen de la col·laboració 
amb òrgans de l’Administració general de l’Estat: plans d’autoprotecció i dades de 
seguretat de les instal·lacions d’explosius i pirotècnia, dades de transport de merca-
deries perilloses per ferrocarril –inclosos els estacionaments intermodals. L’apli-
cació del Pla estatal d’emergències a Catalunya i la posada en funcionament del 
sistema d’avisos massius a la població, previst per la directiva europea, que ha d’es-
tar en funcionament l’any 2022, i que demanem –i ho hem fet, i s’està avançant en 
bona direcció en aquest sentit– que Tarragona i l’entorn químic de Tarragona en si-
guin una prova pilot.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya ha de ser el centre de formació i recerca de referència en l’àmbit de la se-
guretat i les emergències del país, l’espai on conviuen, formant-se simultàniament, 
membres de tots els cossos de seguretat i emergències.

Per aquest motiu, tenim els següents objectius de legislatura. En primer lloc, 
alinear les polítiques públiques que es promoguin des del departament en tots els 
àmbits d’actuació de l’institut: l’àmbit de la selecció, de la formació, de la recerca i 
de la difusió de coneixement. Adequar la formació a les necessitats que es generin 
–garantir formació contínua– i a les noves realitats socials, tecnològiques i de tota 
mena que vagin apareixent.

Potenciar la formació en l’àmbit dels drets i les llibertats. Impulsar, a través de la 
formació, la necessària feminització en la visió de la seguretat i la lluita contra les 
violències masclistes. Potenciar la creació de xarxes i comunitats de pràctiques que 
permetin compartir el coneixement amb els professionals que treballen en diferents 
territoris. Promoure i consolidar metodologies didàctiques actives i l’ús de les noves 
tecnologies –rellevant, en l’àmbit de la seguretat i les emergències.
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Consolidar i impulsar els estudis universitaris i la recerca. Promoure l’institut 
com un espai de trobada i participació entre els professionals que configuren el sis-
tema integral de seguretat i emergències del nostre país i els agents i actors institu-
cionals i la societat civil.

Millorar el manteniment i els equipaments i les instal·lacions de l’institut, que 
els fa molta falta; és imprescindible que els nostres professionals disposin d’espais 
dignes i adequats a les noves necessitats i avenços tecnològics. I fomentar la l’apro-
ximació de la formació a la complexitat i els canvis de les realitats socials a tots els 
membres dels cossos de seguretat i d’emergències.

En definitiva, volem revolucionar l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Cal repensar la seguretat com es va fer als anys noranta; com Jaume Curbet, Jaume 
Bosch, Miquel Sellarès i tants altres van pensar models de seguretat. Som una so-
cietat que canvia de forma trepidant i que cal repensar dia a dia per adaptar-se als 
nous temps: la ciberseguretat, la violència masclista, la violència, els delictes d’odi, 
el terrorisme internacional, la violència que pateix la gent gran, l’assetjament a les 
xarxes..., tantíssimes noves realitats. I aquest repte el volem assumir des de l’institut 
en col·laboració també amb la DGAS, que ha de ser un espai de pensament, de punt 
de trobada, amb la participació de referents nacionals i internacionals en l’àmbit de 
la seguretat.

Voldria, finalment, subratllar tres idees. He parlat de la feminització del Depar-
tament d’Interior, i no només és un titular, sinó que crec que és nuclear, substancial 
i molt i molt rellevant per posar el nostre departament i els seus serveis més a prop 
de la realitat del nostre país, i també del relleu generacional.

He parlat de desplegament legislatiu. Hem d’actualitzar i modernitzar la legis-
lació del sistema de policia i d’emergències que té el nostre país que superi la llei  
del 91 –91– i del 94 –no hi havia ni correu electrònic–; crear un sistema de poli-
cia de Catalunya i avançar en l’actualització, també, del marc normatiu del sistema 
d’emergències. Comptem amb una legislació, com deia, molt envellida –94, 91...–, 
que no es pot sostenir i que no s’adapta a les necessitats que tenim com a país en 
aquests moments.

I també els voldria subratllar que és necessari un increment dels recursos hu-
mans dels serveis d’emergència i de seguretat al nostre departament, al nostre país, 
a la nostra institució, per passar dels 17.200 agents que té el cos de Mossos d’Esqua-
dra als 22.000 que requerim; per passar dels 2.250 bombers professionals als 3.200, 
i per passar dels cinc-cents als vuit-cents agents rurals.

Volia subratllar aquests tres elements, perquè em sembla que són els que infor-
men bona part de l’acció que hem de fer. I ho volem fer, com he dit des de l’inici, 
amb consens.

Catalunya és un país segur i, alhora, és també un país exigent en el debat sobre 
la seguretat. I aquesta exigència, que és necessària, ens ha de portar a un debat viu 
sobre aspectes com ara el manteniment de l’ordre públic, un debat que és viu i que 
aquest Parlament ha d’entomar –ho creiem sincerament i amb tota modèstia– amb 
obertura de mires. Propostes que abans semblaven marginals o que venien de les 
perifèries ideològiques i que eren vistes amb molt de recel han acabat en moltes oca-
sions convertint-se en hegemòniques o en fruit de grans consensos; donem-nos una 
oportunitat els uns als altres per fer-ho possible de nou.

El concepte de seguretat, la defensa de drets i llibertats o l’exigència de transpa-
rència no són els mateixos avui que fa vuit anys ni que en fa vint. Ni els mateixos 
de fa divuit anys, quan el Parlament va aprovar la darrera Llei dels agents rurals de 
Catalunya. Ni els d’en fa vint-i-set, quan el Parlament va aprovar la Llei de protecció 
civil de Catalunya. Ni els d’en fa vint-i-set, també, quan el Parlament va aprovar la  
darrera Llei de bombers; ni vint-i-set, tampoc, com quan va aprovar la Llei de  
la Policia de Catalunya. Ni trenta, quan va aprovar la Llei de la policia local. Molts 
anys han passat des de que es van aprovar aquestes lleis, configuradores del nostre 
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sistema de seguretat i emergències, i molt ha canviat la nostra societat. Per sort, per-
què evolucionem i canviem i creixem junts. Molt ha canviat la nostra societat, des 
d’aleshores.

Per això els convido a que obrim una legislatura que reestructuri el sistema, que 
sigui conscient de la sort que tenim de tenir una societat altament exigent amb la 
qualitat democràtica d’aquest departament en garantir els drets, en transparència, 
amb participació i control social a les tasques públiques de seguretat, emergències 
i prevenció. Una legislatura que entomi la redacció de noves lleis estructurades del 
sistema de seguretat i emergències dels seus cossos.

I volem fer-ho –els ho dic molt sincerament– amb voluntat de pacte, de consens, 
d’escolta activa. Que ens asseguem i ens escoltem els uns als altres i, sobretot, que 
escoltem tercers, els actors principals, els seus representants, experiències interna-
cionals, experts; que escoltem activament i que arribem a consensos. És la nostra 
obligació. Per això estem aquí. Superem el vol de curta volada, els debats parcials i 
interessats, i entomem l’exigència de la nostra societat per a un debat profund i serè.

Els convido, en definitiva, a que fem política, a que donem resposta a les deman-
des i a les necessitats de la Catalunya del segle xxi en el camp de les emergències, de  
la prevenció i de la seguretat, per tal de garantir l’objectiu darrer de tots nosaltres 
pel que estem aquí, que és el de garantir drets, i, en aquest cas, un dels drets més 
fonamentals, que és el de la seguretat.

És una crida que faig a tots els diputats, però també a mi mateix com a màxim 
responsable d’aquest departament. Aquesta serà l’actitud. Aquest serà el capteni-
ment. I aquest és l’oferiment que faig en aquesta comissió i a tots els qui vostès re-
presenten.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Informar-los que hi ha una petita incidència i no s’està re-
transmetent la comissió pel Canal Parlament. S’està enregistrant i s’està treballant 
per resoldre la incidència, però sàpiguen que s’està enregistrant tota la sessió infor-
mativa.

I ara, com els he dit al principi, si qualsevol dels grups vol que fem una petita 
pausa... (Pausa.) Sí? Doncs fem una pausa, si els sembla bé..., de deu minuts? (Veus 
de fons.) Doncs perfecte.

El conseller d’Interior

Molt bé.

El president

Fem una pausa, i reprenem després la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de deu del matí i sis minuts i es reprèn a les deu i cinc 

minuts.

El president

Diputades, diputats, si anem seient, reiniciarem la sessió.
Informar-los, igual que els n’he informat abans, que sembla que s’ha pogut solu-

cionar la incidència tècnica i que ja s’està donant per directe al Canal Parlament la 
sessió informativa del conseller d’Interior.

Ara, com els he dit anteriorment, tenen la paraula cadascun dels grups. I li do-
nem la paraula, per iniciar aquesta part, a la diputada Judit Alcalá, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, per deu minuts. Diputada, quan vulgui.

Judit Alcalá González

Moltes gràcies, president. Honorable conseller, secretari general d’Interior, di-
rectors i directores generals i persones del Departament d’Interior que l’acompa-
nyen, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
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li desitgem molts encerts en aquesta nova etapa que enceta i volem agrair la seva 
compareixença, que, sens dubte, ens ajuda a conèixer amb més detall el full de ruta 
de la conselleria en aquesta legislatura que va agafant velocitat de creuer.

I, abans d’entrar pròpiament en matèria, voldria deixar constància, també en 
nom propi i en nom del grup parlamentari al que represento, el nostre més profund 
agraïment als servidors públics dependents del Departament d’Interior per tot el que 
han fet i estan fent en aquest dolorós procés de la covid-19, un llarg i dur episodi en 
el qual mossos i personal de protecció civil, bombers, personal d’emergències i tota 
la resta de personal del departament han donat un exemple de voluntat i capacitat 
de servei públic.

Honorable conseller, la conselleria que vostè dirigeix és una conselleria com-
plexa i sensible que incideix d’una manera directa o indirecta en la ciutadania. Una 
conselleria que es troba en el punt de mira que qualsevol acció que es faci al carrer, 
ja sigui de tipus lúdica, reivindicativa, política o social. Una conselleria que sovint 
està sota el focus de l’opinió pública com a conseqüència de les actuacions que li 
han estat assignades en l’àmbit de la seguretat en el sentit més ampli de la paraula, 
conseller, i que, precisament per tota aquesta naturalesa, mereix tota la nostra con-
sideració i tot el suport.

I, honorable conseller, entrant en matèria, i després d’escoltar atentament la seva 
intervenció, compartim algunes de les coses que vostè ha dit. Celebrem que vulgui 
arribar a la paritat, i ho compartim també amb vostè, però només li dic una cosa: 
que tinc al davant una mesa i no hi ha cap dona, d’acord? És un punt que li volia 
dir. I també té a la mà el poder fer el canvi dintre de la conselleria amb els nome-
naments de la cúpula de la seva conselleria, com hem dit, dels quals són vuit homes 
i dos dones, i «feminitzar» vol dir alguna cosa més que tot això, també, conseller.

I, després, també volem continuar..., perquè continuem tenint un dubte que ens 
agradaria que ens desvetllés en aquesta primera intervenció, ja que la seva resposta 
condicionarà, en gran manera, el nostre posicionament polític. L’hi explico.

El passat dia 23 de març, Esquerra va signar un preacord amb la CUP en el qual 
es dividia la present legislatura en dues fases: una primera, d’acumulació de forces, 
que aniria d’ara fins d’aquí a dos anys, i una segona, que vostès denominen «la con-
frontació democràtica», en el segon bienni de la legislatura. Del debat i de les seves 
primeres intervencions en seu parlamentària se’n desprèn la vigència d’aquest acord. 
Deurà entendre, conseller, que, si és així, no ens tindrà al seu costat, sinó tot lo con-
trari, conseller: ens tindrà al davant, que ho sàpiga.

I, atesa la importància de la qüestió, li formularem algunes preguntes molt con-
cretes, sobre les quals agrairem que les respostes siguin clares, concretes i concises, 
a poder ser. Com afecta el Departament d’Interior aquesta divisió de la legislatura 
en dues etapes o dues fases, com vostè vulgui dir-ne? Com es concretarà al Depar-
tament d’Interior la fase d’acumulació de forces? Quines accions legislatives, conse-
ller, o d’altra mena pensa fer per acumular forces? Quin impacte pressupostari tindrà 
aquesta acumulació de forces? I com es tradueix aquesta acumulació de forces al 
Cos de Mossos d’Esquadra? En què es concretarà exactament al Cos de Mossos 
d’Esquadra? En canvis organitzatius? I, si és així, en quins? Reorganitzarà el Depar-
tament d’Interior al servei d’aquest objectiu?

I si l’acumulació de forces ens preocupa, imagini’s la segona part d’aquest pacte, 
aquella que en el seu acord anomenen «confrontació democràtica» i a la qual se so-
len referir com «l’embat». Conseller, aquí també li exigim claredat i concreció en les 
preguntes que li detallo. Què és per al Govern i el Departament d’Interior, del Cos 
de Mossos d’Esquadra, aquesta fase de confrontació democràtica? Té consciència, 
conseller, del que ha representat el procés per al Cos de Mossos d’Esquadra, per a 
la seva cúpula i per al conjunt del cos? Optar a la confrontació democràtica implica 
desobeir les instruccions àmbit judicial o aquelles altres establertes per la legislació 
vigent?
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Conseller, la resposta a aquestes preguntes és important per al nostre grup par-
lamentari, i crec que també ho és per a la ciutadania. Que una conselleria d’Interi-
or responsable, per definició, de la seguretat, com vostè també ha dit i compartim, 
responsable d’un cos policial de més de divuit mil agents actiu, actuï al dictat de la 
CUP i assumeixi una bona part dels seus plantejaments en matèria de seguretat és 
quelcom que ens preocupa, i ens preocupa molt, conseller.

Més enllà d’aquest aclariment rellevant, per nosaltres hi ha alguns àmbits més 
concrets dels quals voldríem també conèixer el seu posicionament, conseller. I, per 
raons de temps, em centraré en algun d’ells, amb el benentès que al llarg de la legis-
latura tenim diferents eines parlamentàries a l’abast per poder exercir el rol d’opo-
sició que ens ha estat assignat. Una oposició que ja li avanço que serà ferma, però 
lleial. Ferma perquè dissentim de molts aspectes: de l’orientació del Govern, en 
general, i de la seva conselleria, en particular; ferma perquè tenim un model i una 
manera de fer alternatius en molts aspectes que vostè ens planteja. Però també lleial 
i constructiva, perquè som conscients de la sensibilitat i de la importància de molts 
aspectes que gestiona la conselleria d’Interior.

Estarem al seu costat, conseller, quan treballi la perspectiva de gènere, per garan-
tir també, com vostè ha dit, la seguretat de les dones, dels infants i de la gent gran. 
També pot comptar amb nosaltres a l’hora de fer costat als Mossos d’Esquadra en 
el desenvolupament de les difícils tasques que li hem encomanat. I, per descomptat, 
serem proactius i propositius en la lluita contra els efectes de la violència masclista 
i de la violència contra el col·lectiu LGTBI. I li avancem una oposició crítica, però 
també propositiva, i una oposició guiada per criteris que ens semblen òptims i es-
perem que per a vostè també ho siguin: lleialtat institucional, compliment de la llei, 
respecte a les institucions i col·laboració entre administracions i cossos policials. 

Entrant en alguns dels aspectes concrets que vostè ha apuntat a la seva inter-
venció, també volem manifestar-li respecte per l’organització del departament –una 
competència que li correspon a vostè–, i valorem positivament l’adscripció del Cos 
d’Agents Rurals al Departament d’Interior, perquè creiem que pot comportar siner-
gies positives en àmbits tan sensibles com el dels incendis forestals o de la protecció 
del medi ambient.

Però també voldríem conèixer el seu capteniment respecte a dos aspectes impor-
tants: l’ús d’armes de foc i la condició de policia judicial en el Cos d’Agents Rurals. 
I també valoren positivament la creació de la direcció general de les policies locals, una  
responsabilitat fins ara correctament exercida per la Direcció General d’Adminis-
tració de Seguretat. Pensem que atorgar-li el rang de direcció general contribuirà a 
tenir una interlocució més fluida amb el món local.

I compartim també amb vostè la importància de la mediació de les tasques po-
licials, però som conscients també que hi ha un moment a partir del qual la media-
ció no dona més de si i cal una intervenció policial per restablir l’ordre o la legalitat 
vulnerada.

Som sensibles, conseller, també al problema de les ocupacions, com vostè ha dit, 
però no estem disposats tampoc a que el que és un fracàs de la política i dels governs 
–garantir habitatge al conjunt de la societat a través de fórmules que van des de la 
construcció de l’habitatge públic fins a mesures d’altra naturalesa– recaigui sobre les 
espatlles de la policia, una policia que és integral i, com a tal, també judicial, cosa 
que vol dir que ha d’executar els mandats judicials.

I també, com vostè ha dit, som conscients de la dificultat de garantir l’ordre pú-
blic en moments excepcionals. Som partidaris d’exhaurir totes les vies i d’utilitzar 
tots els mecanismes que puguin evitar l’ús de la força, però també li diem que, quan 
el restabliment de l’ordre públic exigeixi l’ús de la força, els mossos ens tindran al 
seu costat, i esperem que vostè també hi sigui, perquè creiem que no és just encoma-
nar als mossos la difícil tasca de restablir l’ordre públic quan aquest es trenca i, a la 
vegada, abandonar-los o privar-los dels mitjans i de les eines necessàries per fer-ho. 
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I, com hem dit, conseller, la nostra tesi de fons en matèria de seguretat és que aques-
ta és condició necessària per viure en llibertat, com també vostè ha dit.

I, pel que fa a la gestió de la seguretat, la nostra posició es pot resumir en un 
concepte que Salvador Illa va explicar al debat d’investidura, que era protegir els 
que ens protegien, conseller: protegir els bombers, protegir els policies, protegir el 
personal de protecció civil, el de trànsit, els agents rurals, el personal d’emergències 
del 112... Això es fa dotant-los de recursos humans i de materials suficients i idonis, 
però també de cobertura jurídica i legal quan sigui necessari, conseller.

I, canviant d’àmbit, ens interessaria també saber i conèixer la seva visió dintre 
del Cos de Bombers en la present legislatura. Com vostè també ha dit, Catalunya 
té un model mixt, que se sustenta en un cos de bombers professionals funcionaris, 
repartits entre diferents regions, i un cos de bombers professionals voluntaris que  
són part inherent del sistema. I li pregunto, conseller: seguirà el Govern defensant 
aquest model mixt? I, si és així, quines accions concretes farà el Departament d’In-
terior en el present mandat per enfortir-lo?

I, per últim, voldríem conèixer la seva opinió sobre l’impacte que tindrà al De-
partament d’Interior el fet d’haver de treballar amb un pressupost prorrogat. De 
debò creu, honorable conseller, que el departament pot esperar fins a l’any vinent 
per a tenir un pressupost que respongui a les necessitats reals que vostè mateix ha 
assenyalat?

Miri, queden moltes preguntes que per raó de temps..., ja se m’acaba. Algunes 
les formularé al segon torn.

Conseller, si va pel camí del consens, ens tindrà al seu costat. Quedi’s, honorable  
conseller, amb el nostre oferiment per fer costat i per protegir els que ens protegei-
xen. Però també amb un altre concepte de fons, conseller: complaure la CUP amb 
mesures és més aviat incompatible amb arribar a acords amb nosaltres, senyor con-
seller.

Moltes gràcies; molt amable per la seva atenció.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el senyor Sergio Macián de Greef, represen-
tant del Grup Parlamentari de VOX. 

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, señor presidente. Señor conseller y su equipo, diputados... Voy 
directo al grano, porque tengo solo diez minutos y tenemos muchas cuestiones que 
tratar.

En primer lugar, en cuanto al modelo de seguridad pública, el primer punto del 
acuerdo entre Junts per Cat i Esquerra Republicana en materia de seguridad hace 
referencia a actualizar el modelo de seguridad pública. Nos preocupa que, en este 
punto, como ya también se ha anunciado por parte del PSC, se pretendan incluir las 
barbaridades que les imponen sus socios de investidura de la CUP en materia de 
orden público.

«Cataluña», ha dicho usted, «es un país seguro». Yo le digo otro eslogan: Cata-
luña es la comunidad donde más delitos se cometen, según los datos ofrecidos por 
el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior. En 2019 se co-
metieron en Cataluña 489.265 infracciones penales –1.340 diarias. Esta cifra bajó 
en 2020, obviamente, como consecuencia de los confinamientos motivados por los 
sucesivos estados de alarma, pero aun así en 2020 hemos seguido siendo líderes, 
hemos estado a la cabeza en infracciones penales en todo el territorio nacional, con 
352.730. Y en el primer trimestre de 2021 seguimos a la cabeza, somos líderes en 
la tabla de delitos.

Además, la última Encuesta de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Bar-
celona, que es la principal herramienta demoscópica del consistorio, destaca la in-
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seguridad ciudadana como el principal problema de los barceloneses, incluso por 
encima de la pandemia de la covid-19.

Este es el contexto, señor conseller: somos la comunidad con más delitos y donde 
la principal preocupación de los catalanes es la inseguridad. Conviene no olvidarlo. 

Desde VOX le vamos a formular diversas cuestiones en materia de seguridad pú-
blica. En primer lugar, ¿van a convocar la Junta General de Seguridad de Cataluña 
para mejorar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que operan en nuestro territorio para combatir la delincuencia? La última vez que se 
reunió la Junta de Seguridad de Cataluña fue en septiembre de 2018. Es vital utili-
zar este instrumento y convocar la junta, que es el órgano encargado, como digo, de 
coordinar las políticas de seguridad, para, entre otras cosas, compartir información 
y prevenir posibles conductas delictivas y atentados. 

En segundo lugar, ¿va a elaborar el Plan general de seguridad de Cataluña 2021-
2024? El último plan publicado por el departament es el del cuatrienio 2016-2019. 
¿Lo van a actualizar? Ya vamos con un año de retraso. Algunos de los objetivos, 
algunas de las prioridades del departament, que es el objeto que tiene el pla gene-
ral de seguretat, los ha manifestado en esta comparecencia, pero hay que poner las 
cosas negro sobre blanco, y, toda vez que exigimos siempre transparencia, hay que 
aplicársela, en primer lugar, el propio departament.

Mire, por otra parte, ¿se va a hacer extensivo el Pla d’acció Tremall contra la de-
lincuencia multireincidente que con tanto éxito se ha producido en Barcelona desde 
su entrada en vigor el 1 de junio de 2020 a otras regiones policiales? ¿Se va a publi-
car con transparencia y regularidad el balance de evaluación del Pla Tremall? Los 
Mossos no han facilitado datos sobre su efectividad. Desde VOX exigimos que se 
publique, como decimos, el balance de efectividad del Pla Tremall, y, a la vez, que 
se indique también la nacionalidad de los detenidos, porque –ha salido en prensa– el 
95,8 por ciento de los detenidos en el marco del Pla Tremall son extranjeros. Es un 
dato..., usted me lo ha de confirmar, pero si es así me gustaría saber si el departa-
ment va a tomar alguna medida al respecto.

Y, en cuanto a la inmigración ilegal y los MENA, hasta el Ayuntamiento de 
Tarragona, señor conseller, que gobiernan ustedes –Esquerra Republicana–, a través 
de su concejal de Seguretat, el señor Manel Castaño, les ha pedido más implicación 
institucional para abordar la situación de los jóvenes extutelados en la parte alta  
–es una noticia del Diari de Tarragona del 9 de junio. Es decir, aquí hasta Esquerra 
Republicana está diciendo que, por favor, se tomen medidas.

Por otra parte, ¿qué actuaciones tiene pensadas el departament en relación con 
los CDRs? ¿Conoce el conseller el informe del Servicio de Información de la Guar-
dia Civil en la operación Judas que implica a la CUP, sus socios de gobierno, en 
la creación e impulso de los CDRs, que son auténticas organizaciones criminales  
que cumplen con todos los requisitos para tener esta consideración? Tienen un obje-
tivo común, hay distribución de tareas entre sus integrantes, coordinación, sistema 
de toma de decisiones, permanencia en el tiempo, elevada cohesión... ¿Qué medidas 
va a adoptar el departament al respecto de los CDRs?

Mire, en materia de Mossos d’Esquadra, nos dicen en el acuerdo de gobierno 
varias cosas al respecto. En primer lugar, que se pretende aprobar la ley del sistema 
de policía de Cataluña, una ley integral de policía que nos parece bien y en la que 
este grupo parlamentario propondrá que se habiliten mecanismos que hagan efecti-
va la pasarela voluntaria entre Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía.

Por otra parte, incrementar la dotación de efectivos de mossos d’esquadra a un 
mínimo de 22.000. Esto nos parece perfecto. Ya le digo que nosotros presentamos 
una proposta de resolució antes del acuerdo de gobierno que han alcanzado ustedes 
por la cual pedíamos que se procediera a incrementar a razón de 1.500 plazas anua-
les hasta 2025 los mossos d’esquadra: de los 17.360 –ha dicho usted 17.200– hasta 
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los 23.000 en 2025. Más o menos, esos números están en línea con la propuesta que 
ustedes barajan.

Promover la paridad de género en todos los niveles de los cuerpos policiales, fe-
minitzar els cossos de la policia. Aquí, señor Elena, no nos va encontrar. Y no por-
que no pongamos en valor el papel capital de la mujer en todos los órdenes de la 
sociedad, que por supuesto lo hacemos, sino porque han de hacerlo con libertad, sin 
cuotas de género y otras políticas discriminatorias por razón de sexo.

Mire, le voy a poner un ejemplo. En España hay más juezas que jueces: en Espa-
ña hay 3.099 juezas y 2.600 jueces. Es una de las pocas profesiones, además, en las 
que hay una mayoría abrumadora en la franja de los treinta a los cincuenta años, y 
en VOX estamos encantados. La cuestión de la paridad es una discriminación entre 
sexos absurda que atenta contra la verdadera igualdad y la meritocracia. Nosotros 
queremos a los mejores servidores públicos, independientemente de su sexo.

Mire, en esta mesa –ya lo ha comentado la compañera del PSC– hay cinco hom-
bres, en la presidencia del Parlament hay tres mujeres. ¿Usted cree que a los catala-
nes nos importa esta circunstancia? A mí me interesa –y creo que a los catalanes en 
general– que estén los mejores, los más cualificados, los que tengan un perfil técni-
co, independientemente de su género.

Mire, en materia de orden público y modelo policial, como le decía, habrá que 
estudiar cuál es el mejor modelo, pero no puede dejar de existir un sistema –ya lo 
dijo el conseller Sàmper–, sean las balas de foam, sea gas pimienta, sean caballos, 
sean cañones de agua a presión, sea el que sea –son palabras literales del exconse-
ller–, que garantice la integridad de los propios agentes y de terceros y que posibilite 
el restablecimiento del orden público cuando sea necesario. Pero lo que no se puede 
es no actuar, porque actuar es la esencia de la función policial, y en Cataluña se han 
conculcado el orden público y la seguridad de muchos catalanes en diversas ocasio-
nes, con episodios de auténtico terrorismo callejero.

A raíz de la detención del delincuente Pablo Hasél o a raíz de los hechos pro-
ducidos con ocasión de la sentencia del procés... Mire, todos tenemos en la retina 
el furgón policial ardiendo o la comisaría de Vic, que fue atacada de una forma 
perfectamente orquestada. O las capitales de provincia tomadas por energúmenos 
lanzando adoquines y quemando containers. Una cosa es el legítimo derecho de 
protesta y otra cosa es la anarquía y subvertir el orden público. Frente a los terro-
ristas callejeros, señor conseller, no valen los medios alternativos de resolución de 
conflictos. La mediación está muy bien, pero, desde luego, cuando tienes delante un 
encapuchado lanzando adoquines y tirando cócteles molotov, la mediación no tiene 
mucho sentido.

Mire, tampoco estamos de acuerdo con la retirada de la acusación particular de 
la Generalitat frente a las agresiones a los miembros del Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra. Creemos que el departament ha de respaldar siempre a sus agentes. Ha de 
perseguir todo acto violento, toda agresión y todo atentado que sufran los mossos 
d’esquadra en el ejercicio de sus funciones, sea cual sea el resultado y haya o no le-
siones, porque una sociedad democrática respeta a sus fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, que están llamadas a defender y proteger su fundamento, que es la democracia, 
la libertad y la convivencia pacífica.

Y también quiero formularle algunas cuestiones concretas sobre temas diversos.
En primer lugar, en materia de aguas territoriales, el convenio suscrito con la 

Dirección General de Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cata-
luña: ¿se está negociando con el Gobierno de España algún tipo de transferencia en 
las competencias de la Guardia Civil?

Sobre la Brimo: ¿va a ceder el conseller a las presiones de la CUP para disolver 
un cuerpo tan eficaz y prestigioso como es la Brimo?

Sobre el Plaseqta, en Tarragona –el Pla d’emergència exterior del sector químic 
de Tarragona–: ¿cuándo se van a invertir los 7 millones pendientes prometidos por 
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el señor Torra en mayo de 2020 a raíz del accidente de Iqoxe? Le ruego que me con-
firme si se ha ejecutado un solo euro de este presupuesto del señor Torra.

Sobre el yihadismo: ¿tiene el departament algún plan específico para localizar 
y controlar posibles células yihadistas, para controlar la radicalización de jóvenes 
musulmanes en las mezquitas? Más del 30 por ciento de las operaciones antiyiha-
distas desde 2012 en España se han producido en Cataluña: setenta de 229. Más de 
un tercio de los centros islámicos y lugares de culto están controlados por salafistas, 
que es la rama más radical del islam. ¿Hay alguna propuesta por parte del departa-
ment en esta cuestión?

Y mire, en el área de acción exterior, en el acuerdo entre Junts per Cat y Es-
querra Republicana se establece la premisa de establecer mecanismos para disponer 
de herramientas, información relevante, criterios, doctrinas y los principales da-
tos de seguridad en Cataluña. ¿Qué interpretación hay que darle a este punto en el 
acuerdo de Esquerra Republicana y Junts per Cat? ¿Se pretende crear algún servicio 
secreto de la Generalitat? ¿Tiene información, el conseller, al respecto?

Y, finalmente, le quiero hacer un apunte en cuanto al organigrama del departa-
ment. Hay que revisar la estructura de mandos con un principio: más policías y me-
nos políticos. ¿Va a recortar cargos de confianza de altos cargos políticos?

Muchas gracias. 

El president

Ara té la paraula el diputat Xavier Pellicer, pel Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle Per Guanyar. Diputat, quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Bé, bon dia. Intentaré agafar el fil del discurs, cosa complicada, després de sen-
tir aquestes fastigoses declaracions racistes i feixistes, que són inaguantables. En tot 
cas, intentaré centrar-me en el que volia traslladar.

Desnonaments i acusacions particulars contra manifestants. Ho direm els cops 
que faci falta i tantes vegades com toqui: creiem que un govern no es pot conside-
rar democràtic quan desnona trenta-cinc famílies al dia i quan està enviant mani-
festants a la presó. Això és urgent, és imminent i és una reflexió que cal fer com a 
conselleria, com a govern i com a parlament. Perquè es parla de seguretat, però sen-
se drets no hi ha seguretat. I es parla de llibertat, i de libertad, i amb uns discursos 
absolutament buits d’aquesta falsa libertad, però sense drets no hi ha ni seguretat 
ni llibertat.

Dit això, a nosaltres ens sembla fonamental que hi hagi un gir de cent vuitan-
ta graus en les polítiques de seguretat, en les polítiques d’Interior i, en general, en 
les polítiques del Govern de la Generalitat de l’etapa anterior. Cal un canvi de pa-
radigma. És urgent, aquest canvi de paradigma. Sabem que no és senzill, però per 
nosaltres passa per un element fonamental, que és deixar d’anar contra els febles 
–que és el fàcil i que és el que s’ha fet habitualment– i anar contra els forts. I aquesta 
és la concepció de seguretat que tenim des de la CUP i que creiem que s’ha de tenir 
des d’un paradigma d’esquerres. Perquè, si no, al final el que estem fent és traslladar 
a l’àmbit de la seguretat totes aquelles problemàtiques socials, totes aquelles faltes 
de garanties i faltes de drets, i no només això, sinó colpejar-los amb força, i, per tant, 
aguditzar aquesta situació.

Deia el conseller: «Com ho ha fet sempre el Cos de Mossos d’Esquadra.» Això 
no ho podem compartir. I no ho podem compartir perquè en tants i tants àmbits 
hem vist –i malauradament encara veiem– situacions que ens sembla que no són 
tolerables en un estat que s’anomeni democràtic. No entenem per què hi ha identi-
ficacions arbitràries a mobilitzacions; no ho entenem, no n’entenem el fonament, i 
segueix passant.

No entenem, per exemple, per què en una roda de premsa davant del CIE, convo-
cada per la plataforma del CIE, hi havia sis «furgones» dels antiavalots dels Mossos 
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d’Esquadra i s’estava gravant les persones des de la «furgona». No entenem per què 
s’identifiquen les persones que participen a les manifestacions del 28 de juny en 
acabar. I no entenem per què no hi ha respostes a qüestions fonamentals, com, per 
exemple, l’element de les comunicacions suplantades, que ja es va denunciar des de 
diversos col·lectius, en què com a mínim un agent dels Mossos d’Esquadra va estar 
implicat en el seguiment, persecució i suplantació d’identitats a membres de movi-
ments socials i de l’esquerra independentista. Per tant, la cosa no ve d’on hauria de 
venir, i es segueixen mantenint determinades inèrcies i dinàmiques que cal tallar 
d’arrel i cal canviar de manera immediata.

Ens preocupen també certs elements significatius que s’han donat al Parlament 
recentment per part dels dos partits de govern, com, per exemple, que s’abstinguessin 
en una moció sobre habitatge que van presentar els companys dels comuns i en la 
que es demanava que la Brimo i l’ARRO no intervinguessin en desallotjaments. Ens 
sembla que és fonamental que, si hi ha uns compromisos, es mantinguin, es treba-
lli per complir-los i es sigui coherent en el dia a dia de la dinàmica parlamentària.

Dit això, nosaltres creiem que hi ha una sèrie d’elements fonamentals i que són 
claus i que s’han d’abordar de forma immediata des de l’àmbit Interior i des de l’àm-
bit del model de seguretat a curt termini. Ja ho he comentat al principi: retirada de 
les acusacions particulars contra manifestants. No es pot entendre que hi hagi una 
doble penalització, quan ja la fiscalia està acusant i està demanant unes peticions 
desorbitades a manifestants.

Segon, en l’àmbit d’informació, en l’àmbit d’investigació, no sabem, no coneixem 
les prioritats en les investigacions dels grups d’informació i investigació dels Mossos 
d’Esquadra. Intuïm i patim –i així ens ho traslladen també els moviments socials de 
l’àmbit de l’habitatge, veient els seguiments que es fan de mobilitzacions com del 
28J o dels CIEs– quines són, però, en tot cas, creiem que han de ser públiques, que 
hi ha d’haver un debat públic al respecte, i que cal redirigir aquestes prioritats, que 
en cap cas poden passar per perseguir la mobilització i per perseguir els moviments 
socials. 

A nosaltres també ens sembla que és fonamental que, més enllà de sol·licitar a 
l’Estat, del qual no esperem res, que derogui la llei mordassa..., és que no s’apliqui, 
tal com va aprovar també el Parlament en una proposta de resolució ara fa uns anys, 
que no s’apliqui la llei mordassa a Catalunya per limitar el dret a manifestació. Ve-
iem desenes i desenes i desenes de casos setmanals en els quals s’estan sancionant 
persones per mobilitzar-se. Ens sembla que és una lesió gravíssima al dret a mani-
festació i una limitació absoluta, i no podem demanar per una part que es derogui 
una llei i, per l’altra, aplicar-la.

Creiem també que cal un gir absolut en l’ordre públic. La nostra proposta és 
clara: és la dissolució de la Brimo i l’ARRO. Sabem que no tenim la majoria per fer-
ho, però, en tot cas, volem deixar clara quina és la nostra proposta. I, en tot cas, sí 
que és urgent i important que en aquest debat sobre el model policial que començarà 
al Parlament –esperem– en els propers mesos es puguin abordar respostes i solu-
cions a aquesta qüestió.

Finalment, en aquestes propostes a curt termini ens sembla també fonamental 
–per aquí ho comentava el conseller– l’element aquest dels canvis en l’àmbit de trans-
parència i els canvis i les reestructuracions en l’àmbit de la DGAS, la DAI i en la 
nova Comissaria General d’Avaluació. Ens sembla que és un aspecte fonamental que  
cal aprofundir, i ens sembla sobretot que hi ha d’haver un canvi de paradigma,  
que és que en l’àmbit d’Interior també tot ha de ser públic, a no ser que hi hagi raons 
fonamentades i justificades perquè no ho sigui.

Fins ara veiem que tant a nivell de circulars com d’ordres internes, etcètera,  
el que ha passat és tot el contrari, que és que tot ha estat fora de la llum pública, fins 
que una comissió de transparència o una comissió de garanties o una determinada 
petició ha permès que això surti a la llum pública; no només amb reglaments, no 
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només amb circulars, no només amb instruccions, sinó també amb investigacions 
internes.

Creiem que és fonamental que hi hagi respostes clares, contundents, transparents 
i ràpides davant de qualsevol situació de mala praxi policial. Ens sembla que és fo-
namental i absolutament necessari, i que, per tant, hi ha d’haver una exemplaritat 
major en aquest àmbit que fins i tot en la resta de la funció i de l’Administració pú-
blica. I cal ser molt clars i molt taxatius en aquest àmbit, perquè, si no, el missatge 
que es dona és tot el contrari: és «aquí tot val», «aquí la impunitat val». I no només 
direccionem políticament per anar contra els febles i defensar els forts, sinó que, a 
més a més, donem absoluta impunitat per actuar contra aquestes persones que estan 
intentant defensar o garantir els seus drets.

Finalment, ens sembla que hi ha un aspecte també fonamental i que és imperatiu 
que es posi en marxa durant aquesta legislatura –és una tasca del Parlament, però 
també m’agradaria saber l’opinió del conseller–, que és la posada en marxa d’un 
mecanisme, un instrument públic, independent, de fiscalització i de seguiment de 
les actuacions policials. Això també entra dins l’àmbit d’aquesta comissió de model 
policial que s’ha de treballar, però ens sembla que és un aspecte fonamental, és un 
aspecte que ens estan demanant entitats de drets humans, i és un aspecte que, a ni-
vell internacional, en tenim notoris i importants exemples i ens sembla un element 
fonamental per poder fiscalitzar l’actuació policial i poder garantir els drets dels 
ciutadans i ciutadanes.

Un comentari, també, del 112. S’ha parlat d’ampliar-ne la cobertura. Jo demana-
ria també que s’ampliés la cobertura d’internalització del 112 com a servei essencial. 
En podem ampliar la cobertura i pot arribar a tot arreu, però mentre segueixi en 
mans d’una empresa privada que fa negoci d’un servei fonamental, difícilment –di-
fícilment– podrem obtenir aquesta excel·lència o podrem obtenir aquest element fo- 
namental.

I acabaré com he començat: desnonaments i acusacions particulars contra ma-
nifestants. Si no resolem aquesta qüestió, no podem considerar, des del nostre punt 
de vista, que el Govern, que el Parlament, actua de forma democràtica, perquè ens 
sembla flagrant –i també és l’àmbit d’Interior– que no es garanteixi el dret a l’ha-
bitatge i que es persegueixi la gent que es busca la vida per tenir-lo o que lluita per 
defensar-lo, i també en l’àmbit de les mobilitzacions.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputades i diputats, abans de donar la següent paraula, els re-
cordo que, a menys que estiguin intervenint, és obligatòria la utilització de la mas-
careta per qüestions de salut pública en aquests moments. No ens oblidem que estem 
patint una pandèmia molt i molt important.

A partir d’aquí, li dono la paraula al diputat Marc Parés, en representació del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Quan vulgui, diputat.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, conseller. Bé, el primer que volia fer és felicitar-lo 
per la seva nova responsabilitat, desitjar-li sort i encerts, i donar la benvinguda a tot 
l’equip que l’acompanya.

També volia començar, de fet, donant-li les gràcies, perquè crec que quan les 
coses es fan bé s’han de reconèixer. I, bé, jo he d’explicar que, només quinze dies 
després de que vostè fos nomenat conseller, doncs, com a diputat vaig rebre totes les 
circulars, els protocols que regulen les diferents eines policials, que és una infor-
mació que havia demanat en repetides ocasions des de feia temps i que els anteriors 
responsables polítics del Departament d’Interior s’havien negat a facilitar-me com a 
diputat. I vostè tan sols en quinze dies m’ho va fer arribar, cosa que posa de mani-
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fest que les objeccions que hi posaven els anteriors responsables no devien ser tan 
elevades, quan hem vist que sí que es podia fer. Per tant, agrair-l’hi.

I, de fet, volem pensar –i, de fet, també així s’ha desprès de bona part de la seva 
exposició– que aquest gest de transparència també marcarà un canvi de rumb a la 
conselleria d’Interior pel que fa a la democratització dels cossos policials i el res-
pecte als drets humans.

Mirin, des del nostre punt de vista, aquesta ha de ser la legislatura de la demo-
cratització de la Policia de la Generalitat. I per nosaltres això hauria de passar, per 
una banda, per impregnar les polítiques de seguretat i especialment les polítiques 
policials d’un enfocament de drets humans, i, per altra banda, per una reconceptu-
alització del propi concepte de seguretat. Perquè la seguretat no és només garantir 
la integritat física de les persones i la propietat privada; seguretat també és tenir 
una llar on viure, seguretat també és estabilitat laboral, també és garantir una renda 
mínima; seguretat també és garantir el dret a l’emancipació juvenil o combatre tota 
forma de dominació i d’abús de poder amb una perspectiva republicana, especial-
ment pel que fa a les minories.

I ho dic perquè massa sovint hem tingut la sensació que, en nom de la seguretat, 
el que s’ha fet justament és culpabilitzar les víctimes. I aquí és on creiem que hi hau-
ria d’haver, doncs, un canvi de tendència. Perquè tota política pública té uns destina-
taris, té uns beneficiaris; també la política de seguretat. I nosaltres creiem que hem 
de trencar el paradigma que hem vist, per exemple, en l’àmbit de l’habitatge, en què 
deleguem a la conselleria de Drets Socials les polítiques destinades als col·lectius 
més vulnerables, i la conselleria d’Interior és la que es dedica a garantir la propietat 
privada de bancs i grans tenidors.

Nosaltres creiem que la conselleria d’Interior ha de tenir com a beneficiaris, com 
a destinataris, també, o principalment, la població més vulnerable, i especialment en 
una qüestió com la de l’habitatge, i, per tant, que participi d’un abordatge transver-
sal de la problemàtica i que fixi els col·lectius més vulnerables, com li deia, com a 
beneficiaris de la política i no com a víctimes d’aquestes, com hem vist en reiterades 
ocasions en la intervenció dels cossos policials en casos de desnonament.

Deixi’m aprofundir una mica en l’enfocament del que nosaltres entenem..., el 
paper dels drets humans en el que hauria de ser en la policia, que creiem que s’hi 
haurien de considerar almenys les següents qüestions.

Començo per la que per nosaltres és la més important, que són els mecanismes 
de control, d’avaluació i de rendició de comptes. Creiem que cal que siguem clars i 
que reconeguem que els mecanismes interns actuals no funcionen bé, que la DAI té 
moltes dificultats per fer seva pròpia feina i que el corporativisme dins del cos, 
doncs, tendeix a imposar-se a l’hora d’encobrir males praxis.

Ho hem vist, de fet, de forma reiterada, eh?, en els darrers anys, començant per la 
impossibilitat d’identificar els mateixos agents. Vam aconseguir en la passada legis-
latura que s’implementessin uns nous números d’operatius policials d’identificació 
visibles per davant, per darrere i al casc, però tan sols..., just els primers dies que es 
començava a utilitzar la nova identificació policial vam veure que en alguns esdeve-
niments justament els escopeters no anaven identificats; és a dir, anaven identificats 
tots els agents antiavalots menys els escopeters, que són justament els que van pro-
vocar les lesions que tots coneixem.

Per tant, això no pot ser. És a dir, si van identificats, han d’anar identificats tots. 
I s’ha d’identificar també, no?..., s’ha de veure qui va tenir la responsabilitat de que 
els escopeters no anessin identificats aquells dies, i que això no torni a passar.

Ho vam veure també en casos com l’agressió racista perpetrada o que vam conèi-
xer ara fa un any al jove de Sant Feliu Sasserra, que hi vam veure també les difi-
cultats, doncs, per trobar responsabilitats dels agents que la van perpetrar.

Nosaltres creiem que per acabar amb les males praxis policials, per acabar amb 
la brutalitat policial, per acabar amb l’ús abusiu de la força per part dels cossos po-



DSPC-C 35
2 de juliol de 2021

Sessió 2 de la CI  23 

licials –perquè això passa a Catalunya–, el que cal és més transparència i mecanis-
mes de control que funcionin. Perquè sabem per experiències d’altres països –i em 
puc referir, per exemple, al Regne Unit, no?– que aquests mecanismes són efectius, 
que els primers que es beneficien dels mecanismes de transparència i de control són 
els propis agents que fan bé la seva feina. I, per tant, cal prendre de referència les 
experiències que coneixem que existeixen en altres països i que funcionen i mirar 
d’implementar-les també aquí a Catalunya, tant a nivell de mecanismes interns com 
de mecanismes independents externs.

I per això la nova llei de la policia creiem que hauria d’incorporar aquest com un 
dels seus elements, però al mateix temps també creiem que ja des d’avui, doncs, el 
seu departament hauria de treballar en la millora dels mecanismes interns de con-
trol, en paral·lel a la feina que farem des d’aquí al Parlament amb la comissió d’estu-
di, que espero que creem en breu.

Bé; en segon lloc, nosaltres entenem que cal apostar per un model policial que 
tingui la minimització de l’ús de la força com a principi rector fonamental, és a dir, 
que l’ús de la força es minimitzi. I això passa per revisar les tècniques i les eines 
utilitzades, que sabem que moltes d’elles són altament lesives –tècniques com la del 
carrusel–, que per nosaltres són del tot incomprensibles, i li demanem que les erra-
diqui. O també l’ús de les bales de foam, que hem vist que amb el protocol d’ús ac-
tual són, com deia, altament lesives.

I, de fet, vostès tenen un acord amb la CUP per una moratòria en l’ús dels projec-
tils de foam, i li pregunto si aplicaran o no aplicaran aquesta moratòria, fins quan. 
I nosaltres creiem que cal eliminar els projectils de foam; però, si no ho fan, com a 
mínim revisin el protocol actual, perquè hem vist que és molt lesiu. I, per tant, que de 
forma urgent garanteixin, u, la traçabilitat d’aquests projectils en el seu ús, però so-
bretot que impedeixin que en cap cas es puguin utilitzar aquests projectils per sobre  
de la cintura, com actualment el protocol permet en determinades situacions.

I, bé, més enllà de les tècniques i les eines policials, crec que cal que ens replan-
tegem el model d’ordre públic a fons, i tindrem una comissió d’estudi per poder-ho 
abordar amb tranquil·litat, escoltant experts, com vostè deia. I, per tant, esperem po-
der fer bona feina. Perquè el que hem vist fins ara és que el model actual en certes 
ocasions el que fa és alimentar una espiral de violència, que és justament l’efecte 
contrari del que hauria de perseguir tota intervenció policial.

També creiem que cal acabar amb la participació de les unitats d’ordre públic 
Brimo i ARRO en els desnonaments de famílies vulnerables. També en això tenen 
un acord amb la CUP, i, pel que hem vist fins ara, doncs, sembla que no hi ha massa 
voluntat de fer-lo complir, o almenys en les votacions parlamentàries d’ara fa pocs 
dies així va quedar reflectit.

I, per últim, creiem també, en l’àmbit policial, que cal acabar amb les pràctiques 
discriminatòries i d’odi en el si dels cossos policials, i també emmarcar-ho com a 
objectiu de cara enfora. I per això cal més formació en els cossos policials i una po-
lítica activa, doncs, per fer dels Mossos d’Esquadra una policia que estigui al costat 
de les minories.

Volia fer referència també a la gestió de les emergències. També aquí..., crec que 
cal reconceptualitzar les emergències situant-les en el segle xxi i en les noves emer-
gències que estem vivint, diguéssim, no?, i en com s’accentuen les emergències que 
ja tenim al nostre país, com incendis, inundacions, sequeres... Però sobretot vull po-
sar el focus en el Cos de Bombers: un cos que acumula una dècada de desinversió, 
que és cert que en els darrers temps s’ha començat a revertir amb l’adquisició de 
nous materials i millores d’infraestructures, però encara estem molt lluny del que 
hauria de ser un cos de bombers del segle xxi.

Però, malauradament, si un fet demostra que això és així, no?, que falta inver-
sió, és la malaurada mort que vam tenir d’un bomber en acte de servei, del bomber 
Joan Liébana, el passat 17 de juny. El primer que volem fer és traslladar tot el nos-
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tre suport a la seva família. Però no podem obviar que en Joan portava un equip de 
respiració autònom del segle passat, un equip analògic, descatalogat i sense alarma 
d’home mort. Si hagués portat un equip amb l’alarma d’home mort, els seus com-
panys segurament l’haurien sentit i l’haurien pogut salvar. I, en aquest sentit, conse-
ller, creiem que cal retirar els vuit-cents equips que hi ha actualment com aquest i 
substituir-los per equips digitals.

Creiem, a més, que cal revisar la formació del cos, perquè si el curs de formació 
de grau mitjà de seguretat de l’Escola de Bombers és de dues mil hores, no ente-
nem per què els bombers només en fan set-centes. I cal avaluació de riscos laborals, 
perquè, segons ens consta –i corregeixi’m si no és així–, els bombers no tenen feta 
l’avaluació de riscos laborals dels diferents tipus de serveis en els quals actuen. I si 
això és així, conseller, creiem que tenim un problema.

En definitiva, cal abordar la seguretat i la prevenció de riscos en el Cos de Bom-
bers.

Gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Matías Alonso, en representació del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Diputat, quan vulgui.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Conseller Elena, benvingut a aquesta Comissió d’Inte-
rior i enhorabona pel seu nomenament.

Conseller, temps era temps... Han passat pocs anys –no arriben a set– i moltes 
legislatures –gairebé quatre– des que ens assèiem junts en aquest Parlament, vostè 
com a diputat del PSC i jo, miri, conseller..., jo estic on era, com a diputat de Ciu-
tadans.

Entrant en matèria, conseller, vostè ha tornat a demanar tocar el cel, com habi-
tualment han fet els seus predecessors, però sense tocar, com ells, del tot de peus a 
terra. M’ha agradat el seu to, fins i tot podria dir que m’ha agradat la música, però 
hi ha coses a la lletra que no ens han acabat d’agradar. Ha demanat traspassos en 
que no hi estem d’acord, però almenys no ha demanat el traspàs d’estrangeria ni el 
del control d’armes i explosius, que altres predecessors seus sí que ho van fer; però 
déu-n’hi-do...

Jo he de reconèixer que, estant el Govern d’Espanya en les mans en que està, 
a les mans del PSOE i del senyor Pedro Sánchez, amb el peu al coll de Podemos i 
del nucli nacional separatista que encapçala el seu actual partit, Esquerra, pot tenir 
alguna possibilitat de conquerir noves competències per al Cos de Mossos d’Esqua-
dra. Jo em conformaria amb que els Mossos poguessin desenvolupar eficaçment les 
competències en seguretat que tenen actualment encomanades. Perquè la realitat és 
que, a hores d’ara, hi ha moltes disfuncions entre el que haurien de fer i el que fan els 
mossos d’esquadra, i normalment el que fan és el màxim del que poden fer.

Miri, conseller, ja fa massa temps que l’acció política al capdavant del Departa-
ment d’Interior deixa molt a desitjar. M’atreviria a dir que des del pas del conseller 
Jané s’ha anat produint una deriva al capdavant del Departament d’Interior que ha 
fet que, en moments crítics, s’hagi perdut el rumb.

Conseller, «la seguretat és garantia de drets i de protecció de llibertats, i això és 
el que fa possible una societat justa en que tots estem en una situació de major igual-
tat, perquè, en definitiva, la seguretat protegeix també els més dèbils i els més vul-
nerables i ho fa com un servei públic que posa a l’abast de tothom». No són paraules 
meves; són paraules d’en Jordi Jané, exconseller d’Interior, en aquesta comissió, en 
la seva compareixença en sessió informativa d’inici de legislatura, l’11 de febrer del 
2016.

Li puc dir que les faig meves, perquè des de Ciutadans sempre hem defensat, 
defensem i defensarem que la seguretat pública, que el Govern de la Generalitat té 
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encomanada per delegació del Govern d’Espanya, és l’instrument del que disposen 
les administracions públiques en l’àmbit de l’estat social i democràtic de dret per 
garantir la seguretat ciutadana imprescindible perquè tota la ciutadania pugui des-
envolupar el seu projecte de vida en convivència, pau i llibertat, gaudint plenament 
dels seus drets fonamentals i llibertats públiques.

Amb aquest convenciment hem defensat i defensem la importància del dret de la 
ciutadania a la seguretat, la qual cosa ens obliga a tots a impulsar els consensos i les 
polítiques públiques que calguin per garantir-lo, utilitzant tots els instruments que 
l’ordenament democràtic posa al nostre abast.

També li he de recordar que les normes principals que afecten l’exercici de la 
competència de seguretat pública, delegada des del Govern d’Espanya, per part de 
la Generalitat, malgrat que sembla que massa sovint el Govern autonòmic no ho vol 
veure així, són l’Estatut d’autonomia –és clar–, la Llei 10/1994, de la Policia de Ca-
talunya, i –no ho perdi de vista en cap moment, conseller– la Llei orgànica 2/1986, 
de forces i cossos de seguretat. Aquesta última té un pes inqüestionable en la distri-
bució competencial i en el funcionament i la coordinació de les forces i cossos de 
seguretat, no només els dependents de l’Administració central, sinó també les poli-
cies autonòmiques i les policies locals.

Per deixar clara aquesta qüestió cabdal, conseller, l’article 1 de la Llei orgànica 
de forces i cossos de seguretat diu taxativament que la seguretat pública és com-
petència exclusiva de l’Estat, i que li correspon al Govern de la nació –és a dir, al 
Govern d’Espanya– mantenir-la, i que les comunitats autònomes participaran en el 
manteniment de la seguretat pública en els termes que estableixin els respectius es-
tatuts i en el marc d’aquesta llei orgànica.

Vostè, conseller, és jurista; és clar que també és separatista, i això, potser, li pot 
fer veure les coses com no acaben de ser. Però, li agradi o no, l’ordenament jurídic 
vigent és plenament democràtic, i la jurisprudència és molt clara en aquesta qüestió 
que li estic recordant. La distribució competencial s’ha de respectar, i, sobretot, les 
competències s’han d’exercir amb plenitud i amb corresponsabilitat, coordinant-se 
sempre que calgui amb les altres administracions de l’Estat –la central i la local– 
per garantir l’eficàcia i l’eficiència en el desenvolupament ordinari de la competència 
de seguretat pública.

Canviant de tema, el Grup Parlamentari de Ciutadans està molt preocupat –es-
tem molt preocupats– per la deriva revisionista sense haver fet mai els deures, sen-
se haver fet les reformes aprovades per aquest Parlament a la desena legislatura 
pel que fa a la funció del manteniment de l’ordre públic i la seguretat pública en 
esdeveniments de masses. Miri, conseller, vostè era diputat d’aquest Parlament  
en el Grup Parlamentari Socialista –ja ho he esmentat–, i el senyor Espadaler, que 
ara és membre d’aquesta comissió, era conseller d’Interior de l’últim Govern del 
senyor Mas, quan, el 20 de febrer de 2013, en una sessió informativa com aques-
ta, d’inici de la desena legislatura, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
–el grup parlamentari del partit al que vostè està vinculat actualment– va anunciar 
en aquesta comissió que, en desenvolupament de l’acord de govern subscrit amb 
CiU –concretament del punt 51 de l’acord signat entre el Grup d’Esquerra Republi-
cana i el Grup de Convergència i Unió–, per tal d’abordar la gestió de la seguretat i 
de l’ordre públic de les mobilitzacions ciutadanes, havien entrat per registre la sol·li-
citud de creació d’una comissió específica per a l’estudi de l’ordre públic, gestió en 
esdeveniments de masses i materials antiavalots.

Vostè ho hauria de recordar: els treballs d’aquella comissió d’estudi dels models 
de seguretat i ordre públic i de l’ús de materials antiavalots en esdeveniments de 
masses es van substanciar en la Resolució 476 de la desena legislatura, adoptada pel 
Ple d’aquest Parlament en sessió ordinària tinguda el 18 de desembre de 2013. Fa 
més de set anys i mig i tres legislatures, per la qual cosa es van aprovar les conclu-
sions de l’informe de la CEMSOPUM.
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Des de llavors, els grups que donen suport a aquest Govern del que vostè forma 
part, i que són els mateixos que van impulsar la comissió d’estudi, no han fet gaire, 
jo diria que gairebé res, per dur a terme el mandat parlamentari, fer seu el model de 
seguretat i ordre públic que se’n deriva i dotar els mossos dels mitjans necessaris per 
poder-lo desenvolupar amb plenes garanties d’eficàcia i d’eficiència. Ans al contra-
ri, ambdós grups, incloent-hi els successius governs als que han donat suport, s’han 
dedicat a criminalitzar la Policia de Catalunya en la seva tasca de manteniment de 
l’ordre públic sempre que s’han hagut d’enfrontar a la violència separatista, fent se-
guiment als qui han convertit en el soci que equilibra la seva coalició governamental 
en la seva lluita constant per veure qui la diu més grossa, sobretot en tot el que té a 
veure amb traspassar el llindar de la democràcia i atacar sense pudor de cap mena 
els pilars de l’estat social i democràtic de dret.

Vostès han convertit el Cos de Mossos d’Esquadra, especialment les àrees regio-
nals de recursos operatius i sobretot la Brigada Mòbil, en hostatges del populisme 
d’extrema esquerra, que cerca el desarmament efectiu de la competència de segure-
tat pública en benefici dels seus correligionaris i dels grupuscles violents, que tenen 
com a objectiu generar el caos i derrotar la democràcia.

Tenim un model d’ordre públic ajustat a les capacitats operatives dels mossos, 
però la Policia de Catalunya no disposa dels estris necessaris per dur a terme amb 
eficàcia aquesta competència. I no la té, sobretot, per voluntat expressa dels governs 
de la Generalitat; potser el seu també, ja ho veurem, i, sobretot, dels que l’han pre-
cedit. Obrir un altre cop el meló de l’ordre públic amb l’objectiu espuri de desarmar 
la policia, com alguns ja han dit en aquesta comissió i en aquest Parlament, és im-
propi d’un govern veritablement democràtic. Per tant, no és gens estrany que d’això 
no només n’hàgim parlat, sinó que n’hàgim fet una prioritat.

Miri, conseller, ni som Alemanya ni som el Regne Unit, nacions sobiranes amb 
un model d’ordre públic absolutament diferent a l’acordat en aquest Parlament i que 
els tres últims governs de la Generalitat –i ara potser el seu– han de posar en marxa 
tan aviat com sigui possible i deixar-se de romanços.

Tinc alguna cosa més per deixar-ne constància en aquesta sessió de la Comissió 
d’Interior en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, però, en tot cas, ho faré en 
el meu segon torn.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Lorena Roldán, en representació 
del Grup Parlamentari Mixt.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, president. En primer lugar, darle la bienvenida al nuevo con-
sejero en esta comisión. Desearle, también, muchos aciertos durante esta legislatura, 
aunque la verdad es que creo que no lo va a tener fácil. De hecho, si no me equivoco, 
porque me cuesta ya seguir la cuenta, en apenas seis años llevamos cinco consellers 
de Interior, con lo cual la cosa..., el panorama no pinta muy prometedor.

Lo cual también es normal, porque, claro, ustedes se buscan unos socios –y hoy 
aquí hemos comprobado ya las reclamaciones que tienen hacia el Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra– que..., qué quiere que le diga. Claro, con esos mimbres, pues, no se 
puede hacer más que este cesto. Y, de hecho, usted empezaba su comparecencia 
diciendo que quiere que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra sienta el apoyo del Go-
bierno, no solamente de palabra, sino que quiere que sientan ese apoyo, y creo que 
debería empezar hoy.

Porque aquí hoy se han vertido unas manifestaciones que lo que hacen es cri-
minalizar directamente al Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y me refiero a algunas 
de las intervenciones que hemos escuchado aquí, como, por ejemplo, decir que el 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra contra lo que tiene que ir no es contra los débiles, 
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sino contra los fuertes. Lo que tiene que hacer el Cuerpo de Mossos d’Esquadra es 
ir contra aquellos que incumplen la ley, ni más ni menos. Ni fuertes, ni débiles; ni 
insinuar ni hacer ningún tipo de acusación como las que hemos escuchado aquí.

Se ha hablado también de identificaciones indiscriminadas y arbitrarias por par-
te de los Mossos d’Esquadra. Se ha hablado también de mala praxis policial, sin 
ningún tipo, además, aquí, de prueba que se haya aportado. Insisto, acusaciones muy 
graves, que se producen, además, en el seno de la Comisión de Interior, que lo que 
tiene que hacer es buscar la mejora, la protección y, sobre todo, la defensa de los 
agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

No solamente estas declaraciones venían por parte de sus socios de la CUP. A la 
CUP parece que le ha salido un competidor, y el diputado de los comunes –voy  
a abrir comillas, porque la frase literal me ha parecido demoledora– nos ha dicho: «El 
modelo policial alimenta una espiral de violencia.» Insisto en que este tipo de decla-
raciones no ayudan absolutamente en nada. Creo que no podemos desprestigiar de  
esta manera a un cuerpo que, además, se deja la piel en las actuaciones. Y des- 
de aquí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento al esfuerzo del trabajo 
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra sobre todo en momentos como los que estamos 
viviendo, de incertidumbre y de muchísima tensión en la calle. Y, por tanto, de ver-
dad que hablar incluso..., también decía el diputado de los comunes..., ha hablado de 
prácticas de odio y discriminatorias dentro del cuerpo.

De verdad, yo sí que le pido, conseller Elena, que, si quiere que el Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra note su apoyo, se pronuncie al respecto de este tipo de decla-
raciones. Porque hablaba el diputado de los comunes de esta espiral de violencia... 
Oiga, yo, a los que veo quemando furgones de la policía, con los agentes dentro, es  
a los radicales. A los que veo lanzando adoquines contra los mossos d’esquadra es a 
los radicales. Por tanto, vamos a poner aquí un poco de sentido común a todo esto, 
porque, sinceramente, si no, me parece que vamos a ir por mal camino, en este sen-
tido.

Yo creo que usted lo decía muy claro: hay que alejar los debates sobre la seguri-
dad pública del partidismo, y estamos totalmente a favor de este tema. En muchas 
ocasiones se ha instrumentalizado el cuerpo. Pero es que hace nada, en la negocia-
ción de este Gobierno, de nuevo se ha vuelto a utilizar al Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra como moneda de cambio, y ellos así lo sienten, también. Y ha formado parte 
de ese acuerdo de Gobierno entre Esquerra Republicana y la CUP.

Que pide la CUP –y lo han dicho hoy aquí claramente– eliminar la Brimo y 
la ARRO. Lo han dicho sin ningún tipo de tapujo. También me parece bastante..., 
bueno, no sé, como un ejercicio de hipocresía. Y recuerdo en una entrevista que le 
hacían a su jefe de filas, al señor Riera..., le preguntaban qué haría si al volver de 
vacaciones se encontraba su casa ocupada, si llamaría a la Brimo, y no le quedó más 
remedio que decir que, obviamente, llamaría a la Brimo. ¿A quién llama uno cuando 
tiene unos delincuentes ocupándole su casa? Pues, obviamente, a los mossos d’es-
quadra, para que hagan su trabajo.

Y lo que tenemos que hacer es, precisamente, apoyar a estos agentes cuando ha-
cen su trabajo, darles el amparo y la cobertura suficientes para que se sientan segu-
ros, y darles también las herramientas en este sentido.

Otro ejercicio de hipocresía que se hacía por parte del diputado de la CUP... 
(L’oradora riu.) También me ha hecho gracia, diciendo que no se podía permitir 
la impunidad dentro de los agentes de... O sea, pero si son ustedes los que quieren 
impunidad, son ustedes los que no quieren que los agentes de mossos d’esquadra 
puedan hacer su trabajo con normalidad. Si usted ha venido aquí a pedir cosas para 
usted mismo: que no los detengan si hacen una manifestación y cometen algún tipo 
de irregularidad, que no detengan a los que ocupan viviendas y se saltan la pro-
piedad privada... O sea, usted, en vez de venir a pedir mejoras para el Cuerpo de 
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Mossos d’Esquadra, ha venido a pedir cosas para sí mismos. La verdad es que tiene 
bastante gracia.

Me voy a centrar en la intervención del conseller Elena, pero es que, sincera-
mente, he escuchado cada cosa aquí que..., que necesitaba pronunciarme al respecto.

Yo creo que uno de los puntos claves es revisar el modelo de seguridad pública. 
En eso me parece que va a haber consenso. Hace ya muchos años de esta reclama-
ción. La verdad es que algunas de las cosas que salían en estas diapositivas, pues, 
bueno, son reiteradas y las venimos reclamando desde hace mucho tiempo, también 
desde el propio cuerpo.

Hablaba el diputado que me ha precedido de esta resolución, la Resolución 476, 
que parte del año 2013, y, por tanto, muchísimas de estas reclamaciones siguen to-
davía en el tintero. Y yo lo que pediría es que, en lugar de hacer brindis al sol y pro-
mesas, nos pongamos manos a la obra, y que se implementen ya algunos de estos 
mandatos parlamentarios, que, además, contaban con una amplia mayoría y con, 
insisto, el consenso también de las fuerzas implicadas en este sentido.

Quiero preguntar también –y ha salido ya en alguna de las intervenciones– res-
pecto a la defensa jurídica de los mossos, si la Generalitat va a garantizar la defensa 
jurídica de los mossos o se va a plegar de nuevo a estas demandas y estas peticiones 
que hacen sus socios de la CUP. Si usted quiere que realmente los mossos d’esqua-
dra se sientan protegidos y amparados por el departamento, creo que cuando un 
mosso d’esquadra recibe algún tipo de agresión, por parte de quien sea, evidente-
mente el Govern de la Generalitat tiene que estar de su lado.

Y lo digo porque precisamente las mayores críticas que hemos visto en esta an-
terior legislatura hacia el Cuerpo de Mossos d’Esquadra venían del propio Gobierno 
de la Generalitat. Es que hemos escuchado al presidente de la Generalitat queján-
dose de la actuación de los mossos d’esquadra. Yo creo, insisto, que esto no nos lo 
podemos permitir.

Más cosas: cuando hablamos con los mossos, muchos de ellos nos preguntan por 
la pasarela, si se va a activar la pasarela para poder pasar a formar parte del Cuerpo 
de Policía Nacional. ¿Por qué? Porque no están contentos, porque no se sienten pro-
tegidos y amparados. Es que no es normal. Es decir, no solamente estamos vivien-
do una diáspora respecto a otros cuerpos policiales –que es que se van de Cataluña 
directamente o no quieren venir, y ahí están las vacantes de Policía Nacional en 
Cataluña–, sino que, además, también los propios mossos d’esquadra nos preguntan 
qué va a pasar con esta pasarela. Yo creo que esto nos tendría que hacer reflexionar 
a todos un poco.

Hablaba usted también –voy rápida, que me quedan solo dos minutos–, en una de 
las diapositivas, de los temas pendientes que tienen con el Estado. Evidentemente, 
nos va a encontrar en esas reclamaciones en las que nosotros tenemos que hablar, 
pues..., desde el Congreso, por supuesto, vamos a pedir también lo que sea necesa-
rio. Pero yo sí que le pido aquí una colaboración activa, señor Elena: usted es el pri-
mer interesado en esas reclamaciones. Y hace unos días yo le leía en una entrevista; 
le preguntaban precisamente cómo iban a ser estas relaciones entre la conselleria 
d’Interior i el Ministerio de Interior, y usted supeditaba esas relaciones a la mesa..., 
esa supuesta mesa de negociación que van a retomar en septiembre. No me parece 
que esa sea la actitud, señor Elena. Usted tiene que entenderse con el Ministerio de 
Interior. Usted tiene que entenderse con el Gobierno de España, porque aquí hay co-
sas en que, evidentemente, las competencias pertenecen al Estado y que nos pueden 
repercutir.

Así que yo lo que le pido es que deje al margen el partidismo, como usted mismo 
pedía al principio de su intervención, y defienda los intereses de los Mossos d’Es-
quadra y defienda los intereses del Departamento de Interior y defienda, en última 
instancia, evidentemente, los intereses de Cataluña; de toda Cataluña, no de solo 
una parte, como ha pasado hasta ahora.
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Más cosas: se ha hablado también del 112. Yo quiero recordar la situación dramá-
tica que se está viviendo en la sala del 112 en Reus. Les faltan efectivos, no puede ser 
lo que hemos visto ahora –por ejemplo, dos efectivos cubriendo noventaicuatro inci-
dencias. Están sometidos a una presión que no es lícita. Y, por tanto, nosotros pedi-
mos, también aquí, que nos pongamos manos a la obra con este asunto.

Usted hablaba también de que necesita un nuevo techo en la plantilla, pero bue-
no, mientras llega eso, a lo mejor hay que ser un poco más creativos; a lo mejor 
podemos crear, pues, no lo sé, una bolsa de horas extraordinarias para poder hacer 
frente a estos picos que estamos teniendo de incidencias. Viene ahora verano, vaca-
ciones, etcétera, y turnos que cubrir. Y, por tanto, yo pido que se escuchen también 
las demandas de quienes están en primera línea y no pueden más con la tensión.

Y, ya para acabar, en los diez segundos que me quedan, tema de bomberos, que 
también se ha tratado, bomberos voluntarios... Creo que hay que poner un poco el 
foco en este tema, porque lo que ha pasado con el tema de las horas disponibles creo 
que no es de recibo, tampoco.

En mi siguiente turno ya me extenderé más.
Gracias.

El president

Ara li pertoca el torn al diputat Jaume Alonso-Cuevillas, en representació del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputat.

Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol

Moltes gràcies, president. Conseller, l’enhorabona; ja l’hi he donat en privat, però 
en aquesta primera compareixença pública vull, òbviament, fer-ho de forma públi-
ca. I no vull desaprofitar tampoc l’ocasió per expressar la felicitació i l’agraïment al 
conseller Sàmper, que s’ha hagut de fer càrrec d’aquest difícil departament en uns 
temps certament difícils.

I manllevo unes paraules precisament del conseller Sàmper, per entrar ja 
en matèria, quan es referia al departament que vostè lidera actualment com un 
«transatlàntic». Vostè ha estat quaranta-sis minuts passant gairebé de puntetes per 
l’organigrama del departament, i això dona una mica la idea de la complexitat, de la 
gran quantitat d’àrees, de direccions generals i de diverses actuacions que té aquest 
departament.

Un transatlàntic que, a més –torno a manllevar paraules del conseller Sàmper– 
«no es pot virar cent vuitanta graus», com alguns reclamen; amb un vaixell de vela 
lleugera potser es podria fer, però amb un transatlàntic el viratge és per petits graus, 
per avançar cap on convé anar. I espero que, en aquest sentit..., vostè també és juris-
ta, com el conseller Sàmper, i espero que segueixi la bona feina començada per ell.

Des de Junts per Catalunya, òbviament, tindrà tot el nostre suport. Ens implica-
rem també en la definició d’aquest model de seguretat pública que cal abordar, com 
vostè ha posat de manifest. El suport cap a vostè, cap a l’equip directiu del departa-
ment i cap a tots els servidors públics que garanteixen la seguretat.

Com deia, el seu departament és un departament amplíssim. No tinc temps..., te-
nia notes preparades per poder-me referir a altres coses..., em vull centrar en el que és  
més objecte de polèmica, com hem vist per les intervencions d’altres grups, que  
és la Direcció General de la Policia - Mossos d’Esquadra, i només per fer reflexions 
d’alguns dels aspectes més polèmics.

Jo crec que l’actuació dels mossos... Tenim un cos de mossos, en primer lloc, 
exemplars. Vull recordar que van resoldre amb brillantor els atemptats del 17 d’agost 
i que tota la ciutadania de Catalunya va estar enamorada dels nostres mossos d’es-
quadra i els deixava flors als vehicles. Però, malauradament, després s’han produït 
episodis que han fet que es trenqui aquesta bona sintonia que existia entre la ciuta-
dania i el cos policial.

Fascicle segon
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És necessari –vostè ho ha destacat, ho compartim– tenir un model de seguretat 
d’ordre públic. És necessària una policia. I és necessària, com s’ha dit en algunes de 
les intervencions, perquè s’han de garantir els drets, l’ordre públic, la seguretat. Vos-
tè ha fet èmfasi –i m’agrada més– en el concepte de seguretat per sobre del d’ordre 
públic. És precisament necessari per al progrés de la societat, i és més necessari per  
als més febles que no per als més forts, que probablement s’ho poden garantir  
per mitjans alternatius.

Però, precisament perquè és necessari tenir un sistema d’ordre públic, perquè 
els concedim una excepció en el que és l’ordenament jurídic, que és l’ús legítim de 
la força..., precisament per això l’actuació dels cossos policials ha de ser exemplar. 
I, precisament, tots els conflictes –i ho hem vist en algunes de les intervencions, 
vostè ho ha destacat respecte d’algun– que es produeixen fan referència a les actua-
cions..., als principals conflictes en matèria d’ordre públic.

Vostè s’ha referit a un dels temes polèmics, el tema dels desnonaments; altres 
diputats també hi han fet referència. Compartim aquí el seu diagnòstic. Malaura-
dament –malauradament–, des d’aquest punt de vista, doncs, la policia no té massa 
marge d’actuació, quan actua en condició de policia judicial. Estem... Vostè és ju-
rista, i, com se li ha recordat –jurista independentista–, malauradament pertanyem 
a l’Estat espanyol, amb un sistema judicial amb moltes mancances. I, per tant, quan 
els mossos actuen en condició de policia judicial no tenen més remei que seguir les 
directrius judicials. I, per tant, com vostè bé ha destacat, el problema relatiu al des-
nonament és un problema d’habitatge que s’ha d’abordar, com ja posava de manifest 
el conseller Sàmper, des de les àrees de benestar social, amb gran implicació dels 
ajuntaments. I, per tant, celebro que vostè vulgui implicar-se de valent en aquesta 
taula sectorial.

Però, com li han posat de manifest també dos altres intervencions, el diputat de 
la CUP –el senyor Pellicer– i el senyor Parés –dels comuns–, precisament perquè 
als mossos els donem la possibilitat de l’ús de la força..., i precisament per això, i  
perquè, a més, volem poder recolzar els mossos i en contraprestació a aquest exer-
cici que poden fer de l’ús de la força, que ha de ser un exercici legítim, els mossos 
han de tenir en tot moment una actuació exemplar.

I ja se li ha dit, però compartim des del nostre grup que precisament la princi-
pal guia d’actuació de qualsevol servidor públic i, de forma molt particular, dels 
servidors públics que poden fer ús legítim de la força, és la defensa dels drets fona-
mentals. Els drets fonamentals són la guia d’actuació de qualsevol servidor públic. 
I, per tant, crec que en aquesta matèria hem de ser molt estrictes i no podem tolerar 
cap abús de poder. No podem tolerar cap actuació –cap actuació– que s’aparti dels 
estàndards, dels cànons exigibles a un servidor públic al que habilitem en l’ús de la 
força.

I, per tant, s’han d’activar els mecanismes perquè cada vegada que veiem una 
actuació –que en veiem inclús, la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació– 
que s’aparta d’aquests estàndards..., creiem que ha d’haver-hi una actuació pública 
des del Govern perquè no hi hagi impunitat, com se li ha dit. I precisament això ho 
fem perquè hem de reforçar..., hem de tenir com a principal valor la defensa dels 
drets fonamentals, però també pel propi prestigi del cos, i convé, doncs, no tolerar 
les actituds que s’apartin d’aquesta actuació desitjable conforme als estàndards exi-
gibles.

Un altre tema al que volia fer referència, que també li han dit altres dos porta-
veus –altres portaveus, eh?, ja hem vist que no l’hi posaran fàcil, des de les bancades 
d’estribord–, és el tema de les acusacions, eh? Sé que és un problema molt difícil, és 
un problema que s’ha de lidiar amb els sindicats policials, que no ho posaran fàcil. 
Em consta que el conseller Sàmper estava fent una bona feina que espero que vostè 
i el seu equip puguin continuar, però no és fàcil.
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Però a mi m’agradaria descendir un graó més i posar el focus en un tema que segu-
rament acostuma a passar desapercebut. Jo crec que el problema no és tant –que és el  
que més es visualitza i el que més es critica– el fet que es defensi un mosso que ha  
estat agredit, perquè jo crec que tots devem coincidir en que si veritablement hi ha un  
manifestant que tira un roc a un policia i li obre el cap, doncs, ha d’haver-hi alguna 
reacció, això no es pot tolerar, i jo crec que en això hi devem estar tots d’acord. El 
problema que tenim –i vostè, com a jurista, ho sap– és que al sistema judicial es-
panyol qui condemna és la policia: un atestat policial es converteix acríticament en 
una acusació de fiscalia, i acríticament, en més del 90 per cent dels casos, es con-
verteix en una sentència condemnatòria judicial, després, de molt difícil revisió a 
les instàncies superiors.

I aquí és on trobo, com alguns altres portaveus ja havien posat de manifest, que 
s’hauria de fer una actuació on tenim marge. Ha d’haver-hi algun sistema de veri-
ficació de la veracitat dels atestats policials. No pot haver-hi el risc de la sospita 
mínima de que hi hagi un atestat policial que no reflecteixi amb realitat allò que ve-
ritablement ha succeït i que això pugui donar lloc a condemnes injustes. Sabem com 
actuarà la fiscalia, sabem com actuarà el poder judicial, i, per tant, és especialment 
greu que tot això pugui derivar-se per un atestat que la veracitat dels fets que exposa 
no sigui absolutament objectiva, contrastada i indiscutible.

No em queda temps, i li volia formular alguna pregunta. M’ha cridat l’atenció 
que no toqués el tema de l’Àrea de Seguretat Institucional, quins plans té el departa-
ment al respecte. Li pregaria, si en els cinc minuts posteriors, després..., ai –perdó–, 
vostè en té trenta, posteriors, o quinze, en pot fer un breu esment.

I acabo felicitant-lo, encoratjant-lo. Estarem al seu costat. I, com diuen per les 
seves terres: força, equilibri, valor i seny.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I, per finalitzar les intervencions dels grups parlamentaris, té la 
paraula la diputada Núria Picas, en representació del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana. Diputada, quan vulgui.

Núria Picas Albets

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, conseller. Moltes gràcies per comparèi-
xer avui aquí a explicar-nos els objectius i les principals actuacions del Departament 
d’Interior que durà a terme en aquests propers anys. En primer lloc, li vull desitjar 
tota la sort del món i tots els encerts en aquesta nova etapa que enceta com a con-
seller.

En la seva intervenció, vostè ha definit el que significa la paraula «seguretat» i 
quina és la missió principal del Departament d’Interior, que està al capdavant dels 
cossos de seguretat, d’emergència i de prevenció, entenent que la seguretat és garan-
tir l’exercici de drets i llibertats, i això passa per preservar la seguretat de les perso-
nes i el seu entorn material, social i natural.

És clar que la república catalana que nosaltres anhelem no l’entenem si no és en 
un estat de benestar garant de l’exercici de drets i de llibertats amb l’objectiu d’asso-
lir una societat inclusiva, cohesionada, diversa, solidària i igualitària. Alhora, ente-
nem també que la garantia d’aquests principis i drets no s’assoleix si no és vetllant 
des de la seguretat de manera proporcionada, transparent i sense que cap persona 
pateixi cap tipus de discriminació o li siguin vulnerats els seus drets.

Parlem de seguretat humana des d’una vessant social per garantir drets civils, 
socials i polítics, que protegeixin la ciutadania de tota forma de discriminació. 
Nosaltres apostem per promoure i entendre la seguretat com a dret fonamental, com 
un dret estructural en una situació social que és molt complexa, i adoptant una mi-
rada sempre preventiva, és a dir, evitant sempre l’actuació i l’ús de la força quan es 
pugui evitar.
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Avui vostè ha parlat dels cossos de seguretat, que tenen un paper molt important 
per tal de garantir tots aquests drets, i des del nostre grup parlamentari estem to- 
talment d’acord en que volem un cos que s’assembli a la societat en la qual estem 
immersos per tal d’entendre millor els problemes que ens afecten. Això vol dir un 
cos divers, transparent, pròxim i que s’adapti a les necessitats del segle xxi.

I insistim en alguns aspectes, com protegir que tothom pugui ser, pensar, sen-
tir-se, estimar i tenir les creences que vulgui; posar fre, també, a la xacra més greu, 
que és la violència masclista, i combatre l’odi i la discriminació.

Sobre alguns temes que vostè avui ha posat sobre la taula, el cos de policia..., 
certament tenim una policia moderna i democràtica que ha crescut gràcies a l’esforç 
de moltíssima gent, però ens preocupa –i, com bé ha dit, és urgent– el relleu genera-
cional, que pot afectar seriosament el nombre d’efectius en els propers anys. Pel que 
fa a la jubilació anticipada, i un dels temes pendents amb l’Estat, sí que ens podem 
trobar, el 2013, amb un cos molt envellit.

També ens preocupa el que ha dit, eh?, que a la resta de comunitats autònomes hi 
ha 3,5 policies per cada mil habitants i aquí només tenim 2,5 policies per cada mil 
habitants. M’agradaria demanar-li, conseller, si vostè ens podria explicar els detalls 
d’aquestes negociacions, i també quin és l’acord que hi ha per tal de reduir la dife-
rència amb aquestes altres comunitats autònomes.

Un dels altres objectius que vostè avui ha posat sobre la taula és el d’impulsar la 
creació d’un cos integral de la Policia de Catalunya. Des del nostre grup parlamen-
tari considerem una prioritat la unificació definitiva del Cos de Mossos d’Esquadra 
i dels cossos de policia local, vigilants municipals i agents rurals. Com vostè deia, 
cal, en aquest sentit, reordenar i actualitzar les diverses lleis que regulen aquests 
cossos i els sistemes de seguretat, i, per tant, assolir un marc que englobi la Policia 
de Catalunya.

Per altra banda, també un dels temes estrella: celebrem que un dels eixos de 
transformació sigui feminitzar el cos i elaborar un pla d’igualtat de la Policia de la  
Generalitat - Mossos d’Esquadra. Des d’Esquerra Republicana..., ja sap que ens 
agrada el lideratge en femení i el futur de color lila. Vostè ha parlat que només hi 
han tres dones a alts comandaments –de vint-i-vuit. Per tant, hi ha molta feina a fer 
en aquest canvi i en aquest relleu generacional del que ha parlat.

Un altre tema candent és el model d’ordre públic. Aquí hi tenim un debat intens. 
Vostè ha parlat d’obrir el debat social del model d’ordre públic, i crec que, justament, 
és un tema més que encertat. En la darrera legislatura ha estat especialment sensi-
ble per l’àmbit de la seguretat i les emergències: per una banda, marcada pel judici 
de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra per la seva actuació correcta i propor-
cionada durant els fets del 20 de setembre i durant la celebració del referèndum de 
l’U d’Octubre, i, per l’altra, per la implicació i la col·laboració en la gestió de la crisi 
de la covid-19, a la qual s’ha hagut de fer front i que va posar en tensió tot el sistema 
d’emergències de Catalunya, una tensió que va poder ser superada per la implicació 
màxima dels cossos d’emergències i protecció civil, que van haver d’afrontar, sovint 
amb materials precaris, aquesta crisi sanitària.

Tanmateix, com sap, durant els darrers mesos de la passada legislatura hem po-
gut comprovar com, arreu de les mobilitzacions que hi ha hagut a Catalunya, s’han 
denunciat diversos casos d’ús excessiu de la força i d’una mala praxi per part dels 
agents policials, un tema que està a la nostra agenda política i social, i que aquest 
Govern entomarà, certament, com un gran repte.

Des d’Esquerra ens refermem en revisar el model d’ordre públic, i fer-ho des 
d’aquí, des del Parlament, considerem que és un repte més per transformar el país 
posant la seguretat al servei de les persones. Per nosaltres és un desafiament enor-
me entomar la urgent necessitat de revisar i debatre sobre el model policial, i ja era 
hora que es dugués a terme, i serem al seu costat, conseller, per treballar-hi plegats. 
De fet, hi ha quatre grups parlamentaris..., la CUP, els comuns, Junts per Catalunya 
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i nosaltres mateixos ens hem posat d’acord per tal de treballar en aquesta comissió 
d’estudi que té un clar encàrrec, que és definir el model d’ordre públic, la transpa-
rència, les funcions de la comissaria d’informació i els mecanismes de control i fis-
calització de les actuacions policials.

Dit això, mereix singular atenció també el tema de l’habitatge, al qual s’ha re-
ferit, on cal revisar els protocols interns i les línies d’actuació de la policia, on la me-
diació ha d’anar per sobre de qualsevol intervenció. Sabem que és complicat, però 
també és un gran repte del seu departament. Hi ha molta feina a fer en el procés pre-
vi. Necessitem una mirada de gran angular. Sabem que és una necessitat col·lectiva 
i que hi ha uns protocols que s’han de revisar.

Vostè avui també ha parlat i s’ha referit a la mobilitat, amb aquest Pacte nacio-
nal per a la mobilitat segura i sostenible, amb l’objectiu de preservar la vida de les 
persones en les nostres vides. Ha parlat de la protecció dels vianants, i el que m’ha 
agradat també és que pensés en un dels col·lectius més vulnerables, que són els mo-
toristes i els ciclistes, especialment aquests últims, que no contaminem. I, com a 
amant d’aquest esport, també puc dir de primera mà que moltes vegades els ciclistes 
passem molta por a les carreteres. Aquí pensem que cal una bona campanya de sen-
sibilització i formació viària no només de la societat adulta, sinó començant des de 
les escoles i passant per l’etapa de l’adolescència. L’objectiu, com ha dit abans: zero 
víctimes mortals i respecte, molt de respecte.

Sobre els delictes d’odi, certament, estem preocupats, perquè han augmentat de 
forma considerable en la nostra societat i en els darrers temps. Reiterem que aquest 
és un fet que ens preocupa com a societat igualitària i avançada que volem i prete-
nem ser. I aquí la policia juga un paper determinant a l’hora d’empatitzar amb les 
víctimes. Cal sempre donar una resposta a les necessitats de les persones i evitar 
caure en la revictimització de la persona que ha estat agredida. I això només passa, 
doncs, millorant l’especialització en formació a tota la Policia de Catalunya i amb 
la millora dels protocols d’atenció i els procediments i tractament de les denúncies. 
Volem una policia diversa. Volem una policia global, un cos de mossos d’esquadra 
que ha d’aplicar la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació i combatre aquests de-
lictes malauradament cada vegada més presents a la nostra societat.

I em queda poc temps, canviem d’àmbit: Bombers, Agents Rurals... Quant al ga-
rantiment del dret a un entorn natural segur i el dret a gaudir del territori –que aquí 
també tenim un gran repte per endavant–, sobre els Agents Rurals també hi han 
molts deures, com ha citat en la seva intervenció, i molts temes pendents amb l’Estat 
que s’han de gestionar si volem que el nostre cos de vigilància i control en la gestió 
del medi natural sigui un èxit.

Tenim una emergència climàtica global i que a nosaltres, òbviament, ens afecta, 
i per aquest motiu hem de lluitar contra factors com són les emissions i protegir els 
nostres ecosistemes. I aquí els bombers i les bomberes hi tenen un paper clau. Tenim 
una geografia molt complexa, amb una gran superfície boscosa, amb una climato-
logia amb fenòmens meteorològics extrems, i hem de preservar i anar colze a colze 
amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Per tant, encoratjar el nostre departament a fer la feina ben feta per garantir que 
els nostres serveis d’emergències estiguin preparats tant amb recursos humans com 
materials. Els nostres boscos són un bé suprem i molt extens que hem de preservar. 
I ja ho sabem: com menys feina tinguin els bombers..., vol dir que nosaltres estem 
fent bé la nostra feina.

I en la propera intervenció acabaré de citar, doncs, els objectius bàsics i necessa-
ris del Cos de Bombers. I, sobretot, citar les bomberes, que aquí també tenim un 
gran repte per endavant.

Moltes gràcies, president.
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El president

Gràcies, diputada. Ara, a continuació, té la paraula el conseller, per un temps de 
trenta minuts, per poder contestar a les seves intervencions. Conseller, quan vostè 
vulgui.

El conseller d’Interior

Bé; moltes gràcies, president. I, diputades i diputats, intentaré contestar per 
blocs, diguem-ne, més que per grups, perquè molts temes són compartits. I em sem-
bla que..., si em deixo alguna cosa, doncs, ja m’ho diran.

Voldria començar per una afirmació que ha fet la diputada del Grup Socialis-
tes, dient que farien una oposició lleial i ferma, i jo els agraeixo sincerament tant la 
lleialtat com la fermesa. Ho dic amb tota sinceritat, perquè em sembla que és com 
s’avança.

I el senyor Matías Alonso em deia que agraïa el to, i també li agraeixo que ho 
agraeixi, i el penso mantenir. El penso mantenir tota la legislatura malgrat que, amb 
tota sinceritat, es diuen coses que inviten, doncs, en fi, a vegades, a tenir la tempta-
ció o l’instint, que sempre s’ha de reprimir, de perdre el to. Però això ja els asseguro 
que ni avui ni cap altre dia procuraré fer-ho, i, en tot cas, si ho faig, els en demanaré 
disculpes.

Agafo una frase que ha dit..., també vull continuar amb una cosa que ha comen-
tat la diputada del Grup Socialistes, que ho he dit, però voldria subratllar-ho, no? 
Tots els agents i treballadors dels serveis..., tots els servidors públics del departa-
ment... Ahir estava a Tarragona a diverses comissaries i al parc de bombers, i els 
deia: «Mentre tots estàvem confinats a casa, patint, ells ens van garantir que po-
guéssim estar a casa, patint, però tranquils.» I això és extraordinari. I l’agraïment 
que s’ha de fer a tots els servidors públics del departament, de molts departaments, 
però, home, molt en particular, doncs, els del Departament d’Interior..., és d’agrair. 
I, per tant, ho volia subratllar, com ho heu fet alguns dels diputats.

I manllevo una paraula de la senyora Lorena Roldán, que parlava d’«hipocresia» 
amb relació a la posició respecte del Cos de Mossos dels Mossos d’Esquadra per 
part del Govern: «La cúpula dels Mossos està servint el procés i no la legalitat», «No 
hem d’acceptar l’autoritat dels Mossos d’Esquadra, perquè són una policia política», 
«Els Mossos d’Esquadra estan al servei del procés sobiranista i no són la policia de 
tots»...

Clar, afirmar això fa dos anys i venir aquí amb la mascareta –avui vostè no, eh?, 
però l’altre dia un diputat hi anava– amb logos dels Mossos d’Esquadra són dos co-
ses: una és una certa hipocresia, perquè no quadra el que es deia amb el que es diu, 
i l’altra és justament el que vostè ha dit que no s’ha de fer, que és partidisme, és uti-
litzar els mossos d’esquadra com un instrument al servei del que a tu t’interessa dir 
en cada moment: en un moment donat m’interessa dir que els mossos són una policia 
política que estan al servei del govern secessionista, etcètera, i després el que inte-
ressa dir és que els mossos d’esquadra estan absolutament perseguits, vilipendiats 
i humiliats pels..., ja no dic els adjectius que vostès diuen respecte del Govern i del 
grup que dona suport al Govern. Doncs no. Doncs no: ni tenien raó abans ni tenen 
raó ara. I afirmo: els mossos..., no és que vull que el sentin, el suport, sinó que és 
que el senten, i el tindran.

I ells són els primers –i entro en un altre tema, que és el de l’ordre públic– que 
tenen molt interès..., l’han tingut sempre, ho han practicat perquè els ha anat molt 
bé, el debat profund, no de partit, sinó profund i ideològic, sobre com créixer com a 
cos. I això ho han practicat sempre.

Miri, avui hi ha hagut una manifestació, una mobilització, davant de l’aeroport. 
Era complicada, perquè volien entrar..., em sembla que era d’un sindicat de classe, 
que volien entrar a dintre de les instal·lacions de l’aeroport, i no es podia fer per les 
mesures covid. A tots els cossos de seguretat que hi havia allà, el que més els ha im-
pactat sap què ha estat? Que els primers que han arribat han estat els de mediació. 
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I no ha passat re: ha anat bé i s’ha resolt el conflicte que hi havia. Això és l’ordre 
públic del segle xxi.

Com ho són també els mecanismes d’avaluació. Comentava el diputat de la CUP 
i també el dels comuns..., el fixar mecanismes autònoms de respecte als propis 
cossos –perquè això val per a tots–, mecanismes autònoms d’avaluació. Doncs par-
lem-ho a la comissió d’ordre públic que fixarem i on debatrem... La nostra posició, 
contrària? No n’és. Busquem. Alternatives n’hi han: a Anglaterra, a Escòcia, a Di-
namarca tenen models. I no són precisament policies –crec, eh?– que pensem que 
no senten el suport dels seus representants polítics. Per tant...

I vaig a una de les qüestions que més voldria destacar, que ho he dit sistemàtica-
ment, i té a veure amb la intervenció de molts de vostès, però particularment amb la 
que ha fet el Grup Socialistes, que és que sento una certa estigmatització respecte de 
les propostes en funció de qui venen. I les propostes són bones o dolentes en funció 
de..., si se’n valora el contingut.

I repeteixo novament el que va passar el 2013, a la qual cosa s’ha fet bastanta 
referència, a un tema especialment rellevant, que era el de les pilotes de goma, no? 
Molt bé, en aquell debat..., abans d’aquell debat, el conseller del moment defensava 
l’existència de les pilotes de goma, i molts dels diputats del moment deien que era 
una barrabassada suprimir-les –una barrabassada–: perdre la confiança en els agents 
i, a més a més, posar-los en una situació d’indefensió.

Hi va haver un debat serè respecte a l’ordre públic. I aquell mateix conseller, des-
prés de la reflexió –cosa que l’honora– va ser el conseller que va retirar les pilotes 
de goma. I les defensava amb entusiasme, eh? Per què? Perquè hi va haver un debat, 
perquè hi va haver una reflexió. I això és el que els convido a fer, obviant d’on venen 
les propostes i no pensant que darrere de cada proposta hi ha una idea perversa de 
tal o qual orientació. No; senzillament, intentar que l’ordre públic millori, que avan-
ci, que es modernitzi i que se situï en els estàndards més moderns que es pugui en 
cada moment.

I en això els mossos d’esquadra són els primers interessats, perquè ho han fet i 
els ha anat bé. I, mirin, és que ho fan a vegades amb independència de que ho propo-
sem nosaltres. Hi han reflexions internes també respecte a aquestes qüestions, com 
no pot ser d’una altra manera, i està molt bé. I després correspon als responsables 
polítics i a aquest Parlament prendre la decisió al respecte de cada qüestió.

Qüestió de l’habitatge. Es reiteren molts grups en situar el problema de l’habi-
tatge a la porta de la pobra persona que pateix la violència de ser treta del lloc, del 
seu habitatge, i no en el problema que hi ha darrere, que no és menor i que és molt 
rellevant, perquè en aquest país han passat coses, unes quantes, amb relació al tema 
de l’habitatge.

Perquè aquí teníem una banca que era exemplar, la millor del món, la més segu-
ra, i dirigida per persones superllestes. I aquesta banca va caure –una part. I perquè 
no caigués el sistema, els ciutadans, a través de les institucions, van pagar el proble-
ma. Quin problema? El d’haver donat hipoteques per pisos que valien molt menys 
del que realment valien. I, fruit de tot això, una sèrie de pisos, centenars de milers, 
van anar a parar uns a un banc anomenat «dolent», i els altres, a les entitats finan-
ceres que restaven.

I, després, aquests paquets se’ls van vendre per quatre duros. Per què? Perquè la 
diferència de preu ja l’havien pagat els ciutadans. I aquests pisos han anat a parar a 
mans de grans tenidors, que els van poder pagar per quatre quartos i ara els lloguen. 
I ara molts d’aquests que van perdre el pis per aquelles hipoteques viuen allà i no 
poden pagar els pisos. I aquesta és la realitat.

Perquè..., no confonguem, eh? Quan parlem de totes aquestes mesures, sempre 
estem parlant de dos condicions: vulnerabilitat i grans tenidors, que són la majoria 
dels desnonaments –vulnerabilitat i grans tenidors. I baixo l’esglaó: abans d’arribar 
allà, hi ha d’haver coordinació.
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Miri, avui... Nosaltres rebem cada setmana els desnonaments que més o menys 
hi haurà a la setmana, per tenir més o menys coneguda quina és la situació, etcètera. 
Els parlo, per exemple, d’avui, d’aquesta setmana: hi han deu ordres judicials. Els 
mossos han detectat dos casos de vulnerabilitat –i dels altres no se’n sap re, si són 
vulnerables o no són vulnerables–, i serveis socials, un. Hi ha un problema; hi ha un 
problema de coordinació de les institucions amb relació a això –ajuntaments, Gene-
ralitat...– i el darrer, que acaba anant a complir una ordre judicial.

Sempre dic el mateix: la segona víctima de l’expulsió d’una persona d’un pis 
desnonat d’una família vulnerable és el mosso. Imaginin-se quina gràcia li fa anar 
allà a fer això, quan són persones que segurament tenen un entorn personal en que 
també potser pateixen aquestes coses. Doncs això és el treball previ que s’ha de fer; 
oh i tant, que nosaltres tenim aquesta obligació.

I els he dit una sèrie de coses que farem des de la conselleria que algú podria dir: 
«Hosti, però si a vosaltres no us toca.» No, i què? Perquè, al final, som conscients  
de que existeix aquest problema, i naturalment que hi hem d’intervenir. I naturalment  
que hi intervindrem per minimitzar la situació al màxim i modificar, naturalment, els  
protocols de desnonaments. Perquè em sembla que si els podem millorar i si hi po-
dem intervenir i si podem mediar, doncs, és necessari que ho fem per minimitzar 
tot allò que pugui ser possible.

Amb relació a la delinqüència..., les dades són molt perverses sempre, sempre 
són perverses, però el que és més pervers és assenyalar, és assenyalar qui és i qui 
no és delinqüent. Perquè, mirin, vostès, de VOX, sempre plantegen la qüestió de la 
immigració perquè els interessa treure aquest tema per focalitzar pors i generar el 
seu discurs. I ja ho sabem, i cadascú, escolti, legítimament diu el que li sembla. Però 
les tres variables que més marquen i indiquen..., els vectors que més defineixen les 
persones que delinqueixen són l’edat, el gènere i el nivell socioeconòmic. Hem de 
dir ara que la gent d’una determinada edat són delinqüents potencials? Hem de dir 
que els homes som uns delinqüents potencials, quan és immensament més alt el ni-
vell de delinqüència entre els homes i les dones? Em sembla que caiem en un parany 
que és molt arriscat. A mi em sembla que vostès –n’estic convençut– ho fan a cons-
ciència, amb entusiasme, per generar, justament, una determinada mirada respecte 
de la delinqüència.

Però els vull donar algunes dades. Miri, hi ha una disminució enguany del 27 
per cent dels fets delictius en la mitjana diària. I els vull donar dos dades que em 
sembla que també són rellevants: hem parlat d’ordre públic un «rato»... –perdoneu–, 
una estona, una estona llarga, com si fos un dels grans problemes de la societat.  
És un problema, des del punt de vista de la dimensió i de la qüestió de la delinqüèn-
cia, residual –residual–: el 0,01 per cent són desordres públics o atemptats a l’auto-
ritat –el 0,01 per cent–; els de la violència masclista, el 6 –el 6. És evident que hem 
de fixar les prioritats i les proporcions, em sembla, allà on corresponen.

Amb relació a les acusacions, doncs sí, nosaltres defensem que els servidors pú-
blics siguin defensats, oh i tant. Tots, tots els servidors públics: els metges, els tre-
balladors del Servei d’Ocupació de Catalunya –que deuen passar segurament molta 
pressió, perquè la situació no és fàcil, i hi haurà tensió– i, naturalment, tots els servi- 
dors públics del nostre departament. Els defensarem com es defensen tots els ser- 
vidors públics de la nostra institució, de la Generalitat.

I, naturalment, sempre que hi hagi lesions, ens presentarem i ens personarem. El 
que no farem és personar-nos contra el dret a la manifestació; al contrari, el prote-
girem, perquè és la nostra obligació. Perquè ho he dit abans i a l’inici, som la garan-
tia –és la nostra obligació– dels drets i dels deures, i hem de garantir drets i deures. 
I aquesta és la nostra posició.

Miri, tenim una cosa que se’n diu «llei mordassa», no és un tema menor; afecta 
el que els parlava dels desnonaments, perquè el que permet multar per fixar-se i per 
posar-se davant d’un desnonament..., el que permet multar és aquesta llei. Que pro-
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hibeix fer manifestacions a determinats llocs, com, per exemple, davant d’aquesta 
casa o davant del Congrés dels Diputats, o que impedeix fer contramanifestacions 
i que provoca aquestes denúncies. Aquesta llei és la que ho permet. Llavors, jo els 
demano, als qui han dit que la suprimirien..., facin això, perquè no ajuda ni a la con-
vivència ni a l’ordre públic.

I, per tant, respecte de l’ordre públic, hi ha el compromís de fer una comissió, 
una comissió com la que es va fer fa bastant temps, fa set anys, com ens recordava 
el senyor Matías Alonso. A aquesta comissió hi està convidat tothom a reflexionar 
sobre l’ordre públic del nostre país, i reitero aquesta invitació a fugir d’estigmes. Ho 
he reiterat i n’he posat alguns exemples.

I quan parlava de delictes m’he descuidat de fer referència a una cosa que comen-
tava algú de vostès –i ara no recordo qui, però és igual, perquè contestaré–, que és 
el tema de la multireincidència, i feia referència, en particular, a Tarragona, no?, a la 
ciutat de Tarragona. Ahir vaig estar amb l’alcalde de Tarragona, amb la regidora de 
Seguretat, amb el cap de la Policia Local i, bé, i amb tota la gent de tots els cossos, 
tots: cossos de seguretat de l’Estat..., tots, parlant d’unes quantes coses. I, efectiva-
ment, això que es fa a Barcelona ho traslladarem a Tarragona, perquè ens sembla 
que hi ha la necessitat. I aquest va ser el compromís que vam adoptar. Efectivament, 
doncs, també ho traslladarem, i així ho vam parlar ahir a Tarragona.

Competències. Ostres, però només ens llegim les lleis que ens sembla a vega-
des, eh?, sobretot les de l’Estat, però a vegades ens costa llegir les nostres, com, per 
exemple, l’Estatut, que també és una llei de l’Estat i una llei orgànica, i que fixa 
molt clarament quines són les nostres competències i que les qüestions de seguretat 
pública corresponen a la Generalitat de Catalunya. És així. I, per tant, no és que ens 
la deixin i que haguem de mirar a dalt a veure si ho estem fent bé o no ho estem 
fent bé; no, no, és que és competència..., perquè l’Estat, a través d’una llei orgànica, 
diu que la competència és de la Generalitat. I, per tant, aquí..., això..., no perdem 
l’orientació.

Perquè, ho reitero, a vegades només veiem la part que ens interessa. L’Estatut 
deixa molt clar que els Mossos d’Esquadra són responsables de la seguretat ciutada-
na i de l’ordre públic, de la policia administrativa, de la policia judicial i de la inves-
tigació criminal, i es coordina amb els altres cossos i forces de seguretat, com, per 
exemple, els de l’Estat. Ho fem, naturalment. Ara, a través no només de la coordina-
ció habitual, sinó també a nivell internacional, i pels temes de delinqüència interna-
cional, hi ha la participació dels Mossos d’Esquadra, i la coordinació és permanent. 
I parlava del gihadisme; naturalment, respecte d’això, també.

Perquè, respecte a la coordinació de l’Estat, voldria deixar sempre una cosa molt 
clara: una cosa és la coordinació política del Govern d’Espanya amb el Govern de 
Catalunya, i l’altra és la política. I l’altra és que, en temes de seguretat, ha funcionat 
sempre i seguirà funcionant, perquè per sobre de tot està la seguretat, més enllà del 
que pensem cadascú respecte de qui n’hauria de tenir la competència. Però és massa 
sagrada, la seguretat, com perquè no existeixi, a nivell de cossos, la coordinació per-
manent, i això es manté.

I aquest conseller no va dir que ja veuríem com va la taula de diàleg i en fun-
ció d’això ens reuniríem i ens coordinaríem amb el Govern de l’Estat en temes de 
seguretat. No; sempre he dit dos coses: la coordinació operativa existeix i existirà 
sempre, a diari, perquè és fonamental; i segon, en la relació del Govern de Catalu-
nya amb el Govern de l’Estat amb relació a les competències i transferència de com-
petències i a les qüestions que tenim plantejades amb el Govern de l’Estat respecte 
als temes de seguretat, primer hi ha d’haver la reunió de presidents i, després, les 
reunions que anirem fent amb els respectius ministres per tractar aquestes qües-
tions. No ho confonguem. Hi ha un conflicte polític, i aquest conflicte polític..., no 
és aquesta comissió, el moment per discutir-lo. No barregem conceptes.
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Nosaltres..., respecte de la seguretat, la coordinació operativa ha existit i existirà 
sempre. De fet, s’ha intensificat molt, amb la presència, per exemple, de la Genera- 
litat, el CICOC i altres instàncies en les que es garanteix la coordinació. I, natu-
ralment, respecte del gihadisme, existeix una permanent coordinació entre tots els 
cossos de seguretat de Catalunya amb l’Estat espanyol i també a nivell europeu, 
perquè és massa rellevant, aquest tema, com perquè no hi estiguem a sobre tots els 
cossos de seguretat.

Però hem parlat massa de Mossos d’Esquadra, no?, potser amb la intensitat..., la 
que sigui, però ho he dit reiteradament: la seguretat és integral. Són moltes coses 
–moltes coses–: és Bombers, és Protecció Civil... Protecció Civil és fonamental, per-
què abans de que passin les coses s’ha d’estar preparat, i quan passen s’ha de saber 
el que es fa i el que s’ha d’activar: són Bombers, són els Agents Rurals...

I, amb relació als Bombers, que heu fet dues consideracions: enguany, respecte 
als bombers voluntaris..., el que es va fer, em sembla que la legislatura passada, és 
que alguns bombers voluntaris que no feien les permanències que els corresponien 
van ser retirats com a bombers voluntaris i se n’han incorporat de nous per substituir 
aquests. I, per tant, el cos, des del punt de vista dels bombers voluntaris, es segueix 
mantenint amb la mateixa proporció, i la nostra voluntat, per tant, és mantenir-los.

Respecte als equipaments, que plantejava el diputat dels comuns, enguany es re-
noven tots els equipaments.

I, respecte a l’accident lamentable del company que va morir a Vilanova i la Gel-
trú, que no és de Vilanova, però que era de Barcelona i estava al parc de Vilano-
va i la Geltrú, és un accident que es va produir fa..., això, unes setmanes, un parell 
de setmanes, i hi han dos investigacions: una, naturalment, la judicial, en la qual 
nosaltres som policia judicial per encàrrec del jutge, i, per tant, ens hem compromès, 
com no podia ser d’una altra manera, a tota la transparència del món amb relació a 
la informació que se’ns reclami, i, dos, una de pròpia del Cos de Bombers per inves-
tigar exactament què és el que ha passat, i properament, en les properes setmanes o 
els propers temps, doncs, en tindrem els resultats. Deveu comprendre que jo no puc 
aventurar ni afirmar ni negar ni entrar a debatre sobre què és exactament el que va 
passar, perquè seria –em sembla–, per part meva, una frivolitat.

I el tema de les competències em porta a reclamar una cosa que em sembla que 
és molt determinant, que és lo dels límits i els sostres que tenim, el límit i els sos-
tres que tenim d’agents de la policia. Mirin, per posar-ne dades molt objectives: 
d’agents de seguretat, 4,5 a Catalunya, 4,9 la mitjana espanyola, per culpa de..., per 
«culpa»..., per mor, diguem-ne, dels topes aquests que plantejava. Però és enganyós, 
perquè a Madrid són set, i a País Basc, sis; i aquí a Catalunya, 4,5. Però si anem a 
l’àmbit de la seguretat, de la seguretat ciutadana, el nombre d’efectius per mil habi-
tants és de 3,5, i a Catalunya, 2,5.

Per tant, nosaltres clar que batallarem perquè ens donin..., perquè hi hagi un in-
crement d’aquests topalls. I ens comprometem, a més a més, a fer una convocatòria 
de 750 agents anuals per incrementar els efectius.

Tots aquests números són sense comptar la població flotant, l’increment de la po-
blació que es preveu a Catalunya fins al 2030, i la realitat econòmica i l’activitat eco-
nòmica que hi ha a Catalunya o a Madrid o València o a aquestes ciutats, no?, que 
és més activa i més intensa que segurament la mitjana de l’Estat espanyol. Per tant, 
en aquest sentit tenim un problema –i tant– que naturalment hem de reivindicar.

M’han preguntat respecte del Plaseqta, i molt ràpid, amb relació a això, els con-
testo. El Plaseqta té un cost de –justament els deia que ahir estava a Tarragona; hem 
convocat per a finals d’aquest mes una reunió amb els vint-i-nou alcaldes del territo-
ri per explicar-los com està això, i l’hi vam anunciar a l’alcalde de Tarragona, perquè 
estàvem allà i aquesta setmana que ve sortirà la convocatòria a tots els alcaldes–..., 
el cost..., el total del pla eren 6 milions; fins ara se n’ha gastat mig. Dels 6 milions, 
a la Generalitat el que li correspon són 3; la resta correspon a l’Estat i al sector pri-



DSPC-C 35
2 de juliol de 2021

Sessió 2 de la CI  39 

vat. Per tant, són 6: 3 li corresponen a la Generalitat i la resta, entre l’Estat i el sec-
tor privat. I, ja els dic, nosaltres complirem l’aplicació i la despesa, diguem-ne, i el 
compromís dels 3 milions per aplicar el Plaseqta, que és el que anirem a explicar 
als alcaldes.

I, finalment, una qüestió del tema de la feminització. Un vell amic, quan fa molts 
anys va proposar les quotes, recordo que va rebre moltes crítiques. Fa trenta anys. 
És un vell amic conegut d’alguna diputada d’aquí, i va proposar les quotes i va rebre 
moltes crítiques. D’això fa trenta anys. I recordo que va fer una afirmació molt con-
tundent, que la comparteixo. A aquells directius, polítics, empresaris, sindicalistes, 
responsables de grup, diguem-ne, dirigents, masculins que afirmin que les quotes 
provoquen que no arribin les persones més vàlides al lloc que correspon els va fer 
una recomanació que em va semblar molt interessant, i era que es compressin un 
mirall. Em sembla que seria un bon mecanisme a l’hora d’analitzar aquesta qüestió. 
Perquè, si no haguessin existit quotes, al Parlament de Catalunya no hi hauria el per-
centatge de dones que hi ha, en absolut; ni als governs ni a les institucions.

I li diré més, ha fet una afirmació, vostè, amb relació a que hi ha més jutges do-
nes que..., més jutgesses que jutges. Em va molt bé per reafirmar el que afirmo. Hi 
ha més dones jutges que homes. I a les audiències provincials, i al Tribunal Suprem, 
i als tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes, quin és el percen-
tatge? (Pausa.) Hi ha una desproporció. Perquè jo veig el Suprem i no..., el Suprem i 
l’Audiència de Barcelona, és igual, eh?, i el tribunal superior de justícia d’on vulgui. 
Perquè hi ha un problema, i aquest problema s’ha d’assumir. I això requereix polí-
tica i mesures, i el compromís que hem adquirit amb relació a la feminització dels 
cossos de seguretat públics de Catalunya i també del departament, el qual, una vega-
da estigui finalitzada la composició de tot l’equip directiu, naturalment serà paritari.

Moltes gràcies. I m’hauran de disculpar, si hi ha alguna cosa que no he fet... Més 
que disculpar-me, el que hauran de fer és dir-m’ho, i intentaré respondre-la després.

Gràcies.

El president

Gràcies, honorable conseller. Ara, com bé saben, tornen a tenir torn de paraula 
els grups parlamentaris, per un temps màxim de cinc minuts, en aquest cas, per po-
der demanar aclariments, noves preguntes..., el que considerin vostès adient. I, com 
en l’anterior cas, té la paraula, en primer lloc, la diputada Judit Alcalá, en represen-
tació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Diputada, quan vostè 
vulgui.

Judit Alcalá González

Moltes gràcies, president. Honorable conseller, moltes gràcies pel to que ha ficat 
vostè en la seva intervenció. I li reiterem que l’estil d’oposició lleial continua en peu 
i és la que li farem nosaltres.

I, abans de que me n’oblidi, ens agradaria..., si ens pogués passar el powerpoint 
que ens ha ensenyat aquí, seria d’agrair que el poguéssim tenir. (Veus de fons.) Sí? 
Doncs moltes gràcies, ja, per endavant.

Llavors, també dir-li que si fa seves les paraules de coses que han dit la CUP 
i els comuns, particularment en l’ordre públic, doncs..., poc podrà comptar amb 
nosaltres, de lo que han dit aquí.

I una altra cosa és..., no m’ha contestat a lo que..., en què consisteix exactament 
l’acumulació de forces per fer la confrontació democràtica. Jo crec que..., aquest 
tema sí que agrairia que me’l contestés, per la magnitud que nosaltres creiem que té.

Llavors, més enllà d’això, també dir-li que les propostes de millora que vostè ha-
via anomenat, com eren incrementar la dotació de cossos que pertanyen a la conse-
lleria..., desitgem que tiri endavant, també. Com aprovar la Llei del sistema policial 
de Catalunya per garantir una major coordinació entre les administracions i que hi 
hagi presència arreu del territori; la nova Llei d’emergències, la nova Llei del siste-
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ma de seguretat i promoure la paritat de gènere en els cossos policials, doncs..., en-
cantats de que tot això pugui tirar endavant.

Ara bé, deixi també que li faci un esment, i permeti’m que li digui que en la 
darrera legislatura no ha estat presentat ni un sol projecte legislatiu, i vostès tam-
bé estaven al Govern, eh? Permeti’m que li exposi un seguit d’accions pendents, 
malgrat que el Govern ho va anunciar. Tres lleis necessàries i van dir que urgents, 
també –també van anomenar la paraula «urgents»–, que li detallo, que són la nova 
Llei de protecció civil d’emergències, la Llei de policia de Catalunya, la Llei de  
la seguretat pública o la convocatòria d’oposicions dels cossos que pertanyen a 
aquesta conselleria, que no s’han fet amb la freqüència necessària, amb el que com-
porta la manca d’efectius per atendre la prevenció i la vigilància bàsica en termes 
de seguretat ciutadana, sobretot nits descobertes, conseller, en lo que és a territori.

Però bé, només dir-li que tindrem temps per treballar. Esperem que tot lo que 
diu tiri endavant. I, bé, ja li hem dit que ens tindrà al seu costat per tot lo que sigui 
millorar en el tema de conselleria.

Tot i així, li formularé les preguntes, com li he dit en la primera intervenció, que 
no he tingut temps suficient per preguntar-les-hi.

Sobre el tema del 112, ens preocupa la situació que es viu a conseqüència de la 
fallida de l’empresa responsable de la prestació del servei essencial. Ens preocupa, 
així mateix, la situació laboral del personal, i és per això que voldríem conèixer el 
seu capteniment al respecte. Més enllà de sortir del pas de la fallida empresarial, 
voldríem conèixer quin és el seu criteri respecte al 112, si ha de subcontractar la 
prestació del servei o si aquesta ha de ser de naturalesa cent per cent pública. En un 
o altre escenari, quines són les actuacions previstes pel seu departament?

També sobre protecció civil; és un esment particular respecte a l’àmbit de pro-
tecció civil, una unitat que ha pres especial rellevància en la crisi de la covid. Voldríem  
conèixer, conseller, si contempla cap revisió crítica de la legislació i organismes com 
el Procicat. I quan diem «revisió crítica», conseller, ho diem en el sentit més positiu 
del terme, d’acord? Quins aprenentatges ens emportem del dramàtic episodi de la 
covid-19? Té sentit l’homogeneïtat de les mesures arreu d’un territori tan dispers i 
divers com és el nostre des de la perspectiva demogràfica, territorial i econòmica?

I, després, també una altra pregunta que li volia fer sobre l’Enquesta de segure-
tat pública 2020. Segons la web d’Interior, es va fer el treball de camp el darrer tri-
mestre, però a data d’avui encara no tenim constància de que s’hagi presentat. Em 
podria explicar quin ha estat el motiu de no haver-la fet pública i quina previsió de 
data tenen per fer-l’hi, si us plau?

Miri, conseller, lo que sí que també li demanem és que escolti a tots els muni-
cipis, però sobretot als municipis..., per la situació geogràfica i demoscòpica que hi 
ha. Tenen necessitats que des de Barcelona no es veuen, en la majoria d’aquestos 
municipis. I li pregarem que, abans de prendre decisions, escolti, parli..., i, sobretot, 
que parli amb les persones que viuen en els petits municipis i, sobretot, de munta-
nya, per descomptat.

I acabo, conseller, reiterant-li una reflexió que li vam formular en la sessió de 
control en la que vam manifestar el nostre convenciment de que com més s’acosti 
vostè a la tesi de la CUP en matèria de seguretat, d’ordre públic i de model policial, 
més alimentarà la ultradreta present en aquest hemicicle. I aquesta, conseller, és una 
responsabilitat greu.

Moltes gràcies. I molt amable per la seva atenció, conseller.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el diputat Macián de Greef. 

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, presidente. Un apunte previo con relación a la manifestación 
que ha hecho el señor Cuevillas en cuanto a los atestados, que parece que entran di-
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rectamente y se conviertan en sentencias condenatorias. Yo quería aclarar –porque 
parece que eso lo ha hecho con ánimo de «deslegitimizar» el sistema judicial espa-
ñol– que los atestados van al plenario, y allí entran vía declaración de los agentes 
–la ratificación de los agentes–, se someten a contradicción y se les formulan pre-
guntas por la acusación y por la defensa, y, por tanto, el juez se forma su convicción. 
Es decir, que no es que el atestado se convierta en una sentencia condenatoria; eso 
pasa en los estados totalitarios.

Señor conseller, en cuanto a las cuestiones que usted ha tratado. Por una parte, 
nosotros queremos que usted no se quede en los mantras, porque ya ha vuelto a salir 
hoy lo de la Generalitat republicana. No hay intervención del Govern, sea del tema 
que sea, en que no tenga que poner las palabritas mágicas de «Generalitat republi-
cana»; parece que, si no, no quedan contentos con su discurso, ¿no? Que no nos que-
demos en esos mantras y que trabajemos por no ser líderes en materia de delitos, en 
ocupación ilegal –con un 45,2– o en la lucha contra la delincuencia que provoca la 
inmigración ilegal. Ya se lo digo, se lo ha dicho Esquerra Republicana en el Ayun-
tamiento de Tarragona.

Pero mire, al final esto ya no es una anécdota, es una categoría. Noticia de ayer... 
Yo, cada día que abro la prensa..., lo podemos leer; podemos meter la cabeza bajo 
tierra y hacer caso omiso, pero yo creo que merece una atención por su departament 
y políticas activas para ver cómo podemos hacer que esto no suceda: «Un jove de 
divuit anys rep una ganivetada al Masnou», en Ocata. Y resulta que, a este chico, 
pues, lo han acuchillado y lo han «apalizado» un grupo de extutelats. Sí, podemos 
decir: «Esto no existe.» Aquí no estamos criminalizando a nadie, pero hay un pro-
blema. Hay un problema en la parte alta de Tarragona, hay un problema aquí y hay 
un problema en muchísimos sitios: en Terrassa..., en muchísimos sitios de Cataluña. 
Yo le pido que dirija sus esfuerzos a sacar a Cataluña de estos rankings de delin-
cuencia y de violencia.

En cuanto a los desahucios. Mire, yo soy letrado de Administración de justicia. 
He trabajado en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarragona muchísimo 
tiempo. Nos hemos reunido con serveis socials y, efectivamente, hay un problema: 
hay un problema con muchas familias que han perdido su vivienda. Y hemos traba-
jado mucho por este asunto, pero esta cuestión no impide que realmente exista otro 
problema con la okupación ilegal, con mafias que cobran a estas familias por ocu-
par esas casas...

Mire, yo estuve el martes en Bonavista, en una comunidad de vecinos, porque 
los vecinos de un piso de un banco también sufren. Los vecinos sufren el fenómeno 
de la okupación ilegal. Y, en ese edificio, en el piso ocupado había dos plantacio-
nes de marihuana gigantes pinchadas a la luz de la comunidad. Imagino que usted 
conocerá lo que vale ese coste de la luz, y, sobre todo, el riesgo que supone pinchar 
un contador de luz. No es la primera comunidad ni el primer piso que se incendia.

Frente a esta realidad también podemos decir: «No, esto no existe; estas mafias 
de la okupación no existen, esta delincuencia no existe.» Yo le pido que desde el  
departament se hagan políticas para luchar contra este fenómeno de la okupación, lo 
cual es obviamente perfectamente compatible con apoyar, como hemos hecho mu-
chos desde nuestro trabajo, a las familias vulnerables que están en una situación de 
exclusión residencial.

En cuanto al feminismo o la feminització dels cossos. Me decía usted que en el 
Supremo no existe. Bueno, yo..., en muchas secciones de las audiencias solo hay mu-
jeres; esta es mi experiencia personal. En poco tiempo eso va a suceder en el Supre-
mo. Me refiero..., ¿en estos órganos judiciales donde solo hay mujeres hay que hacer 
cuotas a favor de los hombres? Es que yo creo que la cuestión es la meritocracia. 
La gente accede hoy en España, porque el artículo 14 de la Constitución consagra 
el principio de igualdad..., accede por sus méritos. Capacidad, mérito y antigüedad; 
estos son los criterios por los cuales se accede a la función pública. Aquí podemos 
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empecinarnos en otra cosa, pero yo las cuotas creo que son en demérito de la cali-
dad del servicio público.

Y, finalmente, en cuanto a los Mossos d’Esquadra. Mire, yo le pido que esta ima-
gen de aquí (l’orador mostra una imatge), señor conseller, a usted le haga reflexio-
nar. Porque usted dice que quiere estar al lado de los mossos d’esquadra, y yo aquí 
veo unos mossos absolutamente..., llenos de pintura. Yo me pregunto si el conseller 
va a estar al lado de estos mossos d’esquadra o va a estar al lado de los de «apreteu, 
apreteu», va a estar al lado de la CUP, de los antisistema. ¿Y qué le diría el señor 
conseller probablemente a este señor, a este mosso d’esquadra, cuando llegue a su 
casa y le digan sus hijos que viene lleno de pintura? Es decir, ¿eso le parece a usted 
que es una cuestión que es tolerable? ¿Eso es estar al lado de los mossos d’esquadra? 
Yo creo que conviene un cambio absolutamente radical en cuanto a la cuestión de la 
protección de los mossos d’esquadra y que se sientan seguros.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Gràcies. Ara té la paraula el diputat de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, el senyor Xavier Pellicer. Quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies. Bé, gràcies, conseller, per les respostes. Li faré algunes preguntes més 
i alguns comentaris més.

Primerament, aquí s’ha comentat què alimenta l’extrema dreta, i jo crec que és 
evident, el que alimenta l’extrema dreta, que són els partits que es diuen d’esquerres 
i fan polítiques de dretes. Això és el que alimenta l’extrema dreta.

Per altra banda, també en algunes intervencions..., sentia el fet d’excusar-se en el 
poc marge que tenim, en la poca sobirania que tenim, en que tot depèn de l’àmbit 
judicial. Per nosaltres això ni és ni pot ser una excusa, perquè, si aquest és el marge 
que tenim, aquest és el marge que tenim per a tot, i, si això ho extrapolem a tot, som 
una autonomia dins un estado español i aquí ens quedem. I aquí no ens quedem ni 
ens quedarem, i hem d’anar més enllà. I la sobirania es demostra, per nosaltres, ga-
rantint drets materials i buscant solucions i buscant maneres d’anar més enllà dels 
marcs que ens encotillen, perquè no ens deixen ser lliures com a poble i perquè no 
ens permeten garantir els drets de les persones del nostre país, i això per nosaltres és 
fonamental. Per tant, si hi ha lleis injustes, si hi ha sentències injustes, no només s’hi 
ha de fer front, sinó que s’han de buscar les vies per desobeir-les. I això ens sembla 
fonamental, i ens sembla que hi ha mecanismes per treballar-ho.

Pel que fa a l’àmbit de l’habitatge, veig molta obsessió en perseguir a la pobra 
gent que vol garantir el seu dret a l’habitatge i molt poca en preguntar-se per què 
des d’empreses internacionals ofereixen una rendibilitat d’un 8 o un 10 per cent en 
els habitatges a Barcelona, quines màfies hi ha al darrere –que aquestes sí que són 
les màfies...– i com blanquegen diners a través d’aquestes operacions. D’això segu-
rament no en veureu mai parlar els partits de dretes i d’extrema dreta, perquè tenen 
altres interessos, i aquí potser els xoquen una mica.

Per altra banda, sí que m’agradaria també preguntar al conseller, en l’àmbit de 
Desokupa i aquests grups pseudoparamilitars que ara volen sortir a patrullar als 
carrers, que hi ha diversos anuncis, quines mesures hi ha i amb quina contundència 
i com s’actuarà.

En l’àmbit aquest que comentava abans, del blanqueig de capitals, de les ac-
tuacions en l’àmbit especulatiu amb l’habitatge, si hi ha alguna previsió d’ampliar 
l’Àrea Central de Delictes Econòmics i financers i de persecució de la corrupció, i 
si és una prioritat.

Crec, també, si no m’ho he perdut pel camí, que..., l’element de les prioritats de 
la comissaria d’informació i de per què hi ha unes àrees que es dediquen a determi-
nades investigacions, d’això no n’hem tingut resposta. En tot cas, també crec que és 
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un tema important i que és un tema clau, a on destinem els recursos d’informació 
dels Mossos d’Esquadra, i per què, no?

I també volia destacar un element: que, ja que s’ha parlat del Pla Tremall, recor-
dar que hi ha un compromís del Govern de no participar en les batudes per motius 
racistes. I nosaltres entenem que el Pla Tremall té certs elements, en aquest sentit..., 
o que poden portar a utilitzar l’element de la reincidència per anar a actuar contra 
determinats col·lectius. I pensem que és important, i citaré l’Eduard Sallent, abordar 
la qüestió del racisme i la discriminació, quan ell mateix va admetre que hi havia 
un biaix ètnic dins del camp de les identificacions policials, que òbviament respon 
a un racisme estructural en tota la societat, però que cal abordar des d’aquesta pers-
pectiva i cal abordar a fons.

Un altre element que també ens preocupa especialment és tota la qüestió vincu-
lada a la protecció de dades, a la recollida d’informació de ciutadans i ciutadanes i 
a les bases de dades a través de perfils ideològics, de perfils polítics, i a la falta de 
transparència d’aquest àmbit. També ens sembla que és important que es marquin 
unes línies de garantia de drets fonamentals i de no persecució per motius ideolò-
gics, i que aquest ha de ser un element fonamental. També ens semblaria interessant 
que hi hagués alguna afirmació o alguna explicació en aquest sentit.

I, anant una mica més enllà i per acabar, a nosaltres ens sembla, més enllà, òb-
viament, dels acords que tenim amb el Govern, més enllà de les nostres posicions 
respecte a l’ordre públic i més enllà de les posicions de les forces que conformen el 
Govern..., crec que sí que ens entendrem en l’element de dir que s’ha de «desbrimit-
zar» i desmilitaritzar l’espai social, i que, per tant, cal que hi hagi un canvi en els 
escenaris del conflicte. I també creiem que és fonamental que no s’utilitzi l’ordre pú-
blic quan no és estrictament necessari utilitzar ordre públic. No té sentit que hi hagi 
ordre públic en mobilitzacions de sindicats, en mobilitzacions de CIEs, etcètera, que 
acaben generant el propi conflicte.

Ho deixo aquí, que se m’acaba el temps. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Marc Parés, en representació del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, començo amb alguna qüestió que no he pogut apuntar en 
el primer torn, tot i que sí que s’hi ha fet referència per part d’altres grups, però que 
és un tema que ens preocupa, que és tot el que fa referència al 112. Vostè ha fet re-
ferència, també, conseller, a la necessitat d’ampliar-ne la cobertura, etcètera, però, 
clar, és que tenim un conflicte, un problema laboral molt significatiu en el 112.

De fet, saben que fins fa quatre dies era gestionat per una empresa externa que 
era Grupo Norte, que va fer concurs de creditors; llavors es va fer una nova con-
cessió a Ferrovial sense concurs públic, sinó simplement amb tres ofertes. I ens  
preocupa que anem d’una situació precària a una altra sense parar, pel que fa al 112. 
I, per tant, nosaltres el que li demanem és si tenen intenció o no d’internalitzar el 
servei del 112.

I també de millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores, que 
al final repercuteixen en la qualitat del servei. Estic pensant, per exemple, en les di-
ficultats o en els dèficits que hi ha, acústics, a la sala de Reus, no?, etcètera. Per tant, 
creiem que aquí cal posar-hi mà, i, com li deia, demanem la internalització i també 
la creació d’un conveni d’emergències que doni garanties com a mínim de cara a la 
nova licitació de l’any 22.

Volia fer esment també d’una altra qüestió que vostè també ha apuntat i que crec 
que seria important, doncs, tenir-ne algun element més, que és tot el que fa referèn-
cia a la lluita contra la violència masclista. Hem parlat de la feminització del cos, 
però crec que és important que situem com a prioritat del Departament d’Interior 
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tot el que té a veure..., vostè mateix ho ha dit, no?, que un 6 per cent dels fets delic-
tius tenen a veure amb això. Per tant, la pregunta seria en quina mesura prioritzen i 
quines accions emprendrien en aquest sentit.

I deixi’m ara fer un parell de referències a algunes de les respostes –per cert, 
agrair-li tant el to com les respostes que ens ha donat, òbviament. Sobre el tema dels 
projectils de foam, crec que no ha mencionat si hi haurà o no hi haurà moratòria, si 
revisaran o no revisaran el protocol actual. Aquest és un tema que ens preocupa, i 
ens agradaria que ens digués per on anirà la cosa, més enllà, doncs, que òbviament 
compartim que cal un debat serè sobre el model d’ordre públic, no?, i que, per tant, 
aquí ens hi trobarem.

I la necessitat, creiem nosaltres, de democratitzar la policia. I fent referència, tam-
bé, a algunes al·lusions que se m’han fet per part d’altres intervencions, jo crec que 
és evident que en els últims temps hem vist males praxis policials. Ho han demos-
trat persones que han perdut un ull, ho han demostrat moltíssimes lesions, i crec que  
tots ho hem vist als mitjans de comunicació. Per tant, aquí tenim una qüestió  
que podem tancar els ulls i fer veure que no hi és o podem intentar modernitzar la 
nostra policia i democratitzar-la, i crec que això anirà en benefici, primer de tot, del 
propi cos. Per tant, no crec que sigui pas tan dolent voler millorar, modernitzar, de-
mocratitzar la nostra policia, i podem debatre sobre quina és la manera de fer-ho.

I, per últim, sobre el tema de l’habitatge, també, no?, que ens ha donat la respos-
ta, que compartim. És a dir, nosaltres som conscients que la problemàtica de l’habi-
tatge no s’ha d’abordar des del Departament d’Interior; per tant, que no li correspon 
a vostè resoldre un problema de gran magnitud, que vostè ha fet referència a com 
s’ha generat en els últims anys, que té a veure també amb el dèficit d’inversió públi-
ca i amb les pròpies polítiques d’habitatge inexistents tant al conjunt de l’Estat com 
a Catalunya en les dècades precedents, i, per tant, amb la manca d’habitatge públic, 
amb la manca d’habitatge social de lloguer, etcètera. Per tant, el problema és veritat 
que està aquí.

Ara bé, la realitat –i som a la Comissió d’Interior– és que s’ordenen desnona-
ments; que, com vostè mateix ja ha dit, la majoria són de grans tenidors i famílies 
vulnerables. I, aleshores, crec que sí, que el que correspon a la Comissió d’Interior 
és, davant d’aquests fets..., com s’actua des del departament. Vostè ens ha parlat de 
la necessitat de revisar els protocols, de millorar la coordinació. I en això hi estem 
plenament d’acord, en que cal fer-ho, doncs, per tenir tota la informació i per de-
tectar..., i per poder intervenir de forma preventiva. Per tant, celebrem que des del 
departament s’actuï així.

Ara bé, hi ha un altre element, que és al que nosaltres també li volíem posar el 
focus, sense obviar tota la resta de qüestions en les quals podem estar d’acord, que 
és que al final veiem com en moltes ocasions s’envien unitats d’ordre públic, Brimo 
i ARRO, per executar desnonaments de famílies vulnerables, i nosaltres creiem que 
això no ha de succeir. I, per tant, el que els demanem és que no enviïn unitats an-
tiavalots a l’hora de executar desnonaments en famílies vulnerables. Llavors, bus-
quem la manera. Ja sabem que moltes d’aquestes ordres són ordres judicials, però 
busquem el mecanisme per no enviar unitats antiavalots a executar aquestes ordres. 
Aquesta és la petició que fem.

Gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Matías Alonso, en representació del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputat. 

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Conseller, no creiem imprescindible obrir el meló 
del model d’ordre públic sense haver-lo implementat aplicant les conclusions de la 
CEMSOPUM. Fer seguidisme del senyor Torra i del seu predecessor a la conse-
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lleria, el senyor Sàmper, per pagar el peatge que demana la CUP no crec que sigui 
vist pel Cos de Mossos d’Esquadra com un bon principi per revisar un model encara 
no implementat del tot, però vigent, d’ordre públic.

També volem parlar de seguretat ciutadana. Fa diverses legislatures que el des-
plegament dels mossos arreu de Catalunya està oficialment enllestit i plenament 
operatiu. La realitat no és pas aquesta: hi ha manca d’efectius en moltes ABPs, i la 
sensació d’inseguretat creix contínuament en moltes ciutats i pobles de Catalunya. 
Com pot ser que, malgrat que des de Ciutadans ho hem demanat reiteradament, no 
s’hagi fet encara un mapa actualitzat de les necessitats de seguretat ciutadana per 
ajustar el desplegament d’efectius a les necessitats reals?

La sensació d’inseguretat, l’hi repeteixo, conseller, no para de créixer en molts 
indrets de Catalunya. Miri, jo mateix, trepitjant barris de diverses ciutats importants 
de Catalunya, he pogut copsar la preocupació creixent de veïns i de comerciants. Hi 
ha barris on la gent té por de sortir de casa per treballar o per anar a la perruqueria o 
per fer la compra a les botigues del barri, perquè se senten controlats per les màfies 
de l’ocupació i tenen por de no poder entrar a casa seva quan tornin.

Hi ha una ciutat catalana concreta, de més de 200.000 habitants, amb dos mil 
habitatges ocupats en què viuen cinc mil persones sense cap mena de títol habilitant; 
molts d’aquests habitatges ocupats, gestionats per màfies delinqüencials, amb el que 
això comporta pel que fa a la seguretat i també a la convivència; molts d’aquests ha-
bitatges, al voltant del 20 per cent, propietat de particulars.

Com pot ser que Catalunya estigui com està, al capdavant, molt destacada, de les 
estadístiques espanyoles d’ocupació? Unes xifres, ho hem de dir, les corresponents a 
tot Espanya, que són una vergonya. Però el que fa uns anys està passant a Catalunya 
és la mostra de que els governs locals i l’autonòmic no fan bé la seva feina; una ver-
gonya absoluta i una desídia difícil d’explicar. Segur que en parlarem molt al llarg 
d’aquesta legislatura. 

I, parlant de vergonya, conseller, quan pensen aixecar el setge a veïns i comer-
ciants de la Meridiana de Barcelona? Fins quan pensen permetre els talls arbitraris 
i continuats d’aquesta artèria ciutadana? Perquè, si no, molt em temo que haurem 
d’ampliar la denúncia contra els responsables d’aquesta ocupació continuada i ar-
bitrària de l’espai públic, que és motiu de confrontació ciutadana, i que la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, els tècnics de la Guàrdia Urbana, han informat negativament 
sobre la seva autorització perpètua, la que des de la seva conselleria s’està atorgant, 
que s’està atorgant de forma perpètua per part del Govern de la Generalitat.

Però també està creixent, conseller, la sensació d’inseguretat derivada de l’activi-
tat aparentment impune de delinqüents habituals i reincidents que arriben a atemo-
rir barris sencers. Això passa als barris. La manca constant de presència policial fa 
que en alguns barris els delinqüents campin amb aparent impunitat: quan la policia 
arriba, els fets delictius estan sobradament consumats i els delinqüents ja s’han es-
capolit –això diuen els veïns.

Conseller, una altra qüestió: el seu departament tornarà enguany a donar ordre 
als mossos de no fer actuacions contra el «top manta», com es va fer l’estiu passat? 
En plena pandèmia hi havien molts petits comerços tancats per ordre del Procicat 
i hi havia instruccions per no actuar contra el «top manta», deixant les possibles 
actuacions en mans de les policies locals, que no tenen aquesta competència. El 
populisme creu que, deixant que el «top manta» campi com vulgui, s’està fent una 
tasca social; l’únic que s’està fent és facilitar l’explotació de centenars d’immigrants 
per part de màfies organitzades que perjudiquen el comerç legal, especialment en 
aquests moments de crisi.

No em vull estar de parlar de la seguretat viària i de la policia de trànsit. Ha 
augmentat notablement la sinistralitat, especialment derivada de l’excés de veloci-
tat i de les distraccions al volant, però segueix disminuint la presència de la policia 
de trànsit a les carreteres catalanes. Pensa revisar el desplegament i augmentar les 
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unitats de trànsit o creu que ja va bé com va? Des de Ciutadans creiem que no anem 
gens bé.

Em queden moltes coses al tinter –coses com Bombers, protecció civil, seguretat 
química, Plaseqta, 112–, però tindrem moltes ocasions de parlar-ne en les següents 
setmanes.

Moltes gràcies, president.

El president

Ara té la paraula la diputada Lorena Roldán, en representació del Grup Parla-
mentari Mixt.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Bien, en primer lugar, señor Elena, dos cosas. La 
primera: jamás –jamás– encontrará declaraciones mías en contra de los agentes de 
los Mossos d’Esquadra. Jamás. Al contrario: lo que sí va a encontrar por mi parte es 
la denuncia del intento de politización que se ha hecho durante los últimos años del 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte del Govern de la Generalitat.

En reiteradas ocasiones he pedido desde esta sala, o incluso también desde el 
hemiciclo, que se dejará trabajar a los mossos en paz, que no se ponga a los mossos 
en situaciones incómodas, que no se intente dar instrucciones políticas por parte del 
Govern de la Generalitat a los mossos d’esquadra. Eso sí lo va a encontrar. Pero, 
por favor, le pido que, cuando haga algún tipo de..., no sé, de insinuación al respec-
to, se mire bien las declaraciones. Siempre me va a encontrar al lado de los mossos 
d’esquadra, siempre, y le tiendo mi mano para que trabajemos en la mejora de las 
condiciones y en las reclamaciones que nos llegan desde el Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra. Por supuesto –por supuesto.

Lo que sí he denunciado, insisto, es el intento de utilización política. Y creo que 
es evidente cuando hemos visto, por ejemplo, el cese del anterior conseller de In-
terior..., el anterior no, el señor Sàmper no, sino el señor Buch, por parte del señor 
Torra. Decía antes el señor Cuevillas que no se lo vamos a poner fácil desde estribor. 
Bueno, pues es que al señor Buch lo cesaron desde la proa –desde la proa–, no fue 
estribor; fue el propio presidente de la Generalitat, cuestionando las decisiones y las 
actuaciones de los Mossos d’Esquadra. Por tanto, aquí, por favor, sí que le pido un 
poco de rigor en las cosas que me dice. Eso, la primera cuestión.

Y la segunda cuestión: cuando yo hablaba de la hipocresía, yo me he referido 
expresamente a unas declaraciones del señor Riera, del Grupo de la CUP, no me he 
referido a usted. Si usted se ha dado por aludido (l’oradora riu) cuando yo he ha-
blado de hipocresía, bueno, pues reflexione usted al respecto de por qué se da por 
aludido cuando yo hablo de hipocresía. Y ojalá –ojalá– que usted saliera a defender 
a los mossos d’esquadra igual que ha salido hoy a defender a la CUP, con este tema 
de la hipocresía. Ojalá viéramos la misma defensa y el mismo ahínco que ha tenido 
usted hoy con los señores de la CUP. Porque insisto que lo que hemos visto hasta 
ahora no ha sido así –no ha sido así.

Hablaba también..., me decía que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra siente todo 
el apoyo por parte del departamento. Ya le digo yo que no. No porque yo lo quiero 
decir así, sino que lo dicen ellos. Ellos se sienten utilizados, se sienten como mone-
da de cambio, en los últimos días, en las negociaciones con el Gobierno, en los al-
tercados que vimos por el asunto del señor Hásel, que escuchamos al señor Sàmper 
decir, bueno, que es que no se quería pronunciar al respecto y no iba a decir nada, 
no vaya a ser que eso pudiera entorpecer las negociaciones con la CUP. Es que son 
una auténtica vergüenza, las cosas que hemos tenido que vivir en este sentido. Y, por 
tanto, yo hoy celebro que usted diga que su intención es que ellos se sientan protegi-
dos, amparados y apoyados. Ojalá. Ojalá sea así. Y, desde luego, ya le digo que ahí 
nos va a encontrar. 
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Nos decían antes también –creo que también era el señor Cuevillas– que no se 
lo íbamos a poner fácil. Pues mire, ni fácil ni difícil. Nosotros por supuesto lo que 
queremos es trabajar, insisto, por la mejora del servicio, por prestigiar el Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, que en los últimos años se ha puesto en la diana y se está in-
tentando criminalizar por parte de algunos grupos, y queremos también garantizar 
la mejor seguridad para todos los catalanes. Insisto que ahí al Partido Popular siem-
pre le van a tener de cara, va a poder usted trabajar con nosotros todo lo que quiera. 
Ahora, en todo lo demás, no; para politiqueos varios..., para eso, no; para intentar 
utilizar e instrumentalizar al cuerpo..., para eso, no; para que forme parte de las ne-
gociaciones con otros grupos..., para eso, no.

Nos hablaba usted también de las prioridades, ¿no? Nos decía que pusiéramos en 
una balanza el porcentaje de delitos contra el orden público –ponía usted el ejemplo– 
y el porcentaje de delitos por violencia machista. Pues, bueno, es que las prioridades 
las han fijado ustedes en su pacto con la CUP, ustedes han fijado las prioridades para 
hablar de Interior. Ojalá volvamos a las prioridades de verdad, que evidentemente 
son hacer frente a esos delitos que estamos viviendo en Cataluña con mayor intensi-
dad. Por mucho que ustedes nieguen algún tipo de delito, como han hecho aquí hoy, 
está pasando: Cataluña lidera el ranking de okupaciones. No es una cosa que nos 
guste. No lo repetimos porque sí, es que está pasando, y mirar hacia otro lado no  
ayuda. Y, por tanto, pongámonos manos a la obra con este tema.

Se ha hablado también de la inseguridad ciudadana que se vive sobre todo en 
ciertos barrios, y hablábamos de la parte alta de Tarragona. Yo también, como tarra-
conense, conozco muy de cerca la realidad, y el propio Gobierno del ayuntamiento, 
de Esquerra Republicana, ha reconocido la problemática. Y, por tanto, insisto, no 
sirve de nada intentar endulzar las cosas, y lo que sí sirve es que intentemos buscar 
soluciones, consenso.

Y, sobre todo, insisto de nuevo en que dejemos el politiqueo al margen y que no 
pongamos a los mossos d’esquadra en situaciones incómodas o entre la espada y la 
pared, como sí ha ocurrido en las anteriores legislaturas.

Gracias.

El president

Ara té la paraula el diputat Jaume Alonso-Cuevillas, en representació del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol

Moltes gràcies, president. Conseller, el felicito per la rèplica. Vostè sempre 
m’agrada més a les rèpliques que a les intervencions inicials; se li nota el transfons 
jurídic i que ve preparat per replicar amb contundència.

Abans d’entrar en el debat, com que he estat plurial·ludit i no he demanat la pa-
raula, perquè no sé l’article exacte del Reglament que és i tenia por de ser reprès (ria-
lles), dir-li a la diputada de Ciudadanos (veus de fons)... –sí, sí, de Ciudadanos–, en 
el moment en què el president Torra va fer fora el conseller Buch i avui el Partit Po- 
pular..., recordar-li simplement que el santoral d’avui és Sant Procés i Sant Just. 
Prengui’n nota, vostè, tenint en compte que és aquesta primera compareixença.

I al diputat Senyor Macián..., reitero tot el que he dit, però li vull precisar, per 
al seu bon coneixement, que en castellà no es diu «deslegitimizar» sinó «deslegiti-
mar». Reitero el fons del que he dit.

Conseller, m’agrada comprovar que tenim –que, d’altra banda, ja ho sabia– plena 
sintonia quant a fons. Segurament veurem, quan hi aprofundim –vostè mateix ho ha 
destacat–, matisos en els que podem tenir punts de vista diferents, però crec que en 
el substancial hi estem plenament d’acord.

I, com que vostè ja ho ha dit, i ja s’ha recordat per altres grups parlamentaris..., 
la diputada senyora Picas ho ha posat de manifest, que ja s’ha entrat per part de di-
versos grups parlamentaris la proposta per crear una comissió d’estudi per estudiar 
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el model de seguretat. Allà tindrem ocasió de debatre molt a fons, de debatre molt 
a fons des de qüestions més concretes, com pot ser la utilització de l’espuma, fins a 
coses més genèriques.

Per exemple, igual que vostè, comparteixo que..., des del nostre grup estem com-
pletament oberts –ja ho he dit abans, però tampoc m’he pronunciat amb exactitud, 
perquè no ho tinc clar, tampoc, s’ha de debatre, com vostè bé deia– al tema de les 
avaluacions externes. El que està clar és que, precisament perquè volem tenir una 
policia exemplar i una policia on la ciutadania reconegui que hem de ser estrictes, 
hem d’erradicar les males pràctiques –ho he posat de manifest en la primera inter-
venció–, i, des d’aquest punt de vista, la proposta, que en altres ordenaments i altres 
països es segueix, de tenir sistemes d’avaluació interna..., per part nostra, estem més 
que més oberts a estudiar-ho.

Crec que no és moment d’entrar en debat de coses més concretes. No sé si vostè 
ens pot dir alguna cosa respecte al problema competencial que tenim en matèria de 
Bombers després dels darrers canvis legislatius operats a nivell espanyol.

D’altra banda, recordar –no m’ha contestat, segurament no ha tingut temps o li 
ha passat per alt entre les notes–..., quins són els plans que té el seu departament 
respecte a l’Àrea de Seguretat Institucional.

I, per part meva, res més. Felicitar-lo de nou per la seva intervenció, més per la 
seva rèplica, i amatent a les seves consideracions i amb l’oferiment de seguir treba-
llant amb aquest esperit constructiu.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Picas. Quan vulgui, diputada, en re-
presentació d’Esquerra Republicana.

Núria Picas Albets

Moltes gràcies, president. Doncs bé, jo també, com el senyor Alonso-Cuevillas, 
felicitar el conseller per aquesta segona intervenció. I, bé, dir que jo avui tinc l’opor-
tunitat, com a diputada al Parlament, d’assistir en aquesta compareixença. Per a mi 
és un honor, però per a mi també és un gran honor fer-ho com a bombera de la Ge-
neralitat en excedència.

I perquè tinc l’oportunitat d’insistir en que s’ha de revisar el paper de la dona al 
cos. Hem de feminitzar el cos. Volem que hi hagin més dones bomberes i entendre 
la realitat des d’una perspectiva que històricament ha estat ignorada des del Depar-
tament d’Interior. Celebro que vostè hagi subratllat que calen més dones al Cos de 
Bombers, que és una realitat de país. Ha subratllat aquest element. Ho celebrem. Ce-
lebrem aquest canvi i aquest relleu generacional tan i tan necessari.

Aquest matí, quan venia al Parlament, he tingut l’oportunitat de parlar amb la 
Mar Gil, que és una sotsinspectora del Cos de Bombers. Avui la Mar està de guàr-
dia, és l’única comandament femenina que hi ha de guàrdia. I el Cos de Bombers 
només té una inspectora, que és l’Anna Martín. A més a més de la Mar, com a sot-
sinspectora, hi han tres sotsinspectores més: l’Ethel, la Marta i l’Elisabet. Per tant, 
ens trobem en un greu problema, i jo celebro que durant aquesta legislatura es posi 
especialment l’accent en feminitzar aquest Cos de Bombers, que, ho reitero, és una 
reclamació històrica. A mi m’agradaria, conseller, que es tingués en compte aquesta 
necessitat. Sabem que la perspectiva de gènere és una prioritat aquesta legislatura, 
però creguin que el Cos de Bombers està alarmantment mancat d’aquesta perspec-
tiva en clau femenina.

I, tornant al que deia abans, com he acabat, eh?: com menys feina tinguem els 
bombers..., vol dir que nosaltres estem fent bona feina. Amb uns objectius bàsics i 
necessaris, que és dotar el Cos de Bombers dels recursos humans i materials ne-
cessaris. Això és una demanda també històrica del cos.
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També portar a govern el Pla 2025 perquè es validi, que aquesta inèrcia que ha 
anat agafant la direcció general no s’aturi. Seguir amb aquests compromisos, per-
què es necessiten més efectius, necessitem una flota de vehicles com Déu mana i 
necessitem unes infraestructures que no trontollin.

Per tant, demandes, hi insisteixo, històriques. Com també fer-nos presents en la 
prevenció entesa de forma global, com simulacres, xerrades de divulgació i, sobre-
tot, aquesta contractació de personal laboral per fer front a tantes i tantes demandes 
històriques.

Tampoc em vull oblidar del 112. Els hem de cuidar. És la porta d’entrada dels 
avisos i demandes, una peça clau en el sistema de seguretat pública. Cuidem-los. Per 
tant, estem d’acord en crear un sistema únic d’emergències que englobi i coordini 
el Cos de Bombers, ADF, SEM, Protecció Civil, Agents Rurals i emergències 112.

I, per acabar, no em vull oblidar de la Direcció General de Protecció Civil, tam-
bé peça clau per garantir la seguretat al nostre país quant a emergències, com és ara 
actualitzar el model de planificació d’emergències i protecció civil, i consolidar el 
sistema de protecció civil en l’àmbit local.

Aquests són els principals eixos que vostè ha posat avui sobre la taula. El vostre 
departament té –i tenim– molts i molts reptes per endavant. Encoratjar-lo a conti-
nuar la feina feta, millorar-la. Ho repeteixo, tenim molts reptes per endavant. I si-
guem ambiciosos, perquè, si pensem en positiu, segur que les coses surten bé, com 
tot en aquesta vida. Com ha dit abans, Catalunya és un país segur, i volem que ho 
continuï sent.

Moltes gràcies, conseller, i moltes gràcies, president.

El president

Ara té la paraula l’honorable conseller, per un temps màxim de quinze minuts, 
per poder respondre a les últimes intervencions seves.

El conseller d’Interior

Bé; gràcies, president, i diputats i diputades. Em comentava la diputada del Par-
tit Socialistes..., em deia: «Com vagin en el tema de l’ordre públic en la línia dels 
comuns i de la CUP, no anirem bé.» I jo dic: home, si poden governar a l’Ajunta-
ment de Barcelona i a l’Estat, jo crec que a la comissió d’ordre públic ens podrem 
posar d’acord també en coses, no? Per tant, mirem... I ho reitero, i no m’enrotllaré 
amb això, no m’hi estendré més. Subratllo: fixem-nos en les propostes, no en quin 
n’és l’origen.

Ha parlat del 112 –i així aprofito per contestar a tothom amb relació al 112. Cada 
any es reforça a l’estiu amb seixanta persones, i aquest any també, i ho seguirem 
fent. I, efectivament, existeix un conflicte laboral. Jo el primer dia que vaig arribar 
com a conseller vaig tenir coneixement del següent: l’empresa anterior havia desa-
paregut, diguem-ne, per entendre’ns. I algú va haver d’acollir-les, i necessàriament 
es va fer un procediment d’urgència. Van fer un procediment d’urgència, l’equip 
anterior, com no podia ser d’una altra manera, per incorporar una empresa, i el van 
fer el més ràpid que van poder. Van demanar a totes les empreses que fan feines de 
punts d’informació telefònica a la Generalitat de Catalunya, se’n va presentar una i 
va cobrir el forat, diguem-ne, que havia deixat aquella empresa.

Va haver-hi una feinada del departament per aconseguir..., en Joan Delort hi va po-
sar molta energia per aconseguir que paguessin, que cobressin tots els mesos, no? Hi 
ha un conflicte laboral, cert, i s’ha de resoldre en el marc de l’empresa. Ara, nosaltres 
en som exempts, d’aquest conflicte? Naturalment que no –naturalment que no.  
Perquè tenim dos deures: un, prestar el servei, per una banda, i, dos, garantir els 
drets dels treballadors.

Aleshores, hi ha un compromís de que tots els temes d’atenció telefònica a la Ge-
neralitat..., s’analitzarà la seva internalització –ho comentava també el diputat dels 
comuns. I això durarà un temps. És un procés, no és fàcil. Ho saben, perquè a l’ajun-
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tament costa, diguem-ne, anar internalitzant les coses, perquè no és fàcil –no és fà-
cil. Per exemple, els serveis d’atenció telefònica de l’ajuntament..., no és fàcil, però 
hi ha el compromís de fer-ho i ho farem. En l’acord..., no afecta el 112. Parlem dels 
altres, però necessàriament, si s’analitzen els altres, aquest també se’n veurà afectat.

Ara, mentrestant, mientras tanto –hi havia una revista molt interessant que es deia 
Mientras Tanto– han de passar coses, i mientras tanto nosaltres hem d’assumir la 
responsabilitat en aquest doble sentit: l’atenció del servei, que és fonamental, com re-
cordava la diputada d’Esquerra Republicana, i la garantia dels drets. I allà hi estarem  
a sobre, naturalment que hi estarem a sobre, també.

Amb relació a l’aprenentatge del Procicat postcovid, hi ha l’encàrrec fet a la Mer-
cè Salvat, la directora de Protecció Civil, justament perquè hi hagi una revisió i una 
actualització de tot l’aprenentatge que s’ha fet. I la primera de les mesures segur que 
ha de ser incorporar molta més gent, molts més actors, perquè en aquests..., que se-
gurament no hi eren. I tot el que fa referència a emergències..., que hi siguin, i tam-
bé, des del punt de vista territorial, una major coordinació.

Legislació? Necessària. I el meu compromís és que tirarem endavant les inicia-
tives legislatives que proposem.

Diputat de VOX, em parla de que no utilitzi mantres, però per mantres..., no?, hi 
ha qui n’és bastant expert. El demonitzar i estigmatitzar determinats sectors, sempre 
els més..., una part, no?, que són els que pateixen la pobresa i els més vulnerables, 
i estigmatitzar-los i assenyalar-los. I jo crec que això és molt dolent per a la convi-
vència, amb tota sinceritat. I combatré políticament fins a l’extenuació aquests dis-
cursos, perquè em sembla que són molt dolents per a la convivència, precisament.

No és que digui que vull estar amb els Mossos, ja que parlem tant dels Mossos..., 
però jo parlo de tots: dels Mossos, dels Bombers, dels Agents Rurals..., de tots, de la 
gent de Protecció Civil, la gent de la DGAS. No és que vulgui estar amb..., és que hi 
soc. No en tinguin cap dubte.

Amb relació al que plantejava la CUP, algunes de les qüestions que potser m’ha-
via deixat..., naturalment, tot allò que tingui a veure amb màfies vinculades al con-
trol dels habitatges, etcètera, serà perseguit. I per això volem intensificar la unitat 
–ho he dit en el discurs inicial– contra la corrupció i el delicte econòmic, no? Perquè 
en tots els àmbits –en tots els àmbits–..., existeix d’una forma galopant a les nos-
tres societats, no a la nostra, sinó a totes les societats, i hem d’estar amatents. Per-
què nosaltres, l’Administració, en som la garantia, perquè els ciutadans contra tot 
això difícilment es poden protegir, si no hi ha l’Administració al darrere per fer-ho 
possible.

I, respecte del biaix, doncs, si existeix aquest biaix, s’ha de corregir. I això és for-
mació i també són mesures, no? I, en aquest sentit, hem incorporat el decret llei en 
el que s’incorporen com a sancions al Cos de Mossos d’Esquadra els comportaments 
que provinguin dels delictes d’odi, que tinguin el seu origen en l’assetjament sexual, 
etcètera. Tot això s’hi ha incorporat, però no per assenyalar els mossos, eh?, perquè 
això es va fer en el marc de la comissió on estan els sindicats, i hi estan totalment 
d’acord, naturalment que sí.

Que respecte als sindicats també els en volia parlar, perquè vostès parlen dels 
sindicats..., sembla com si fossin els únics que en parlen. Nosaltres portem un mes 
i hem parlat amb tots –el secretari general, i posteriorment ho faré jo. No és el que 
ens traslladen, eh?, aquestes afirmacions que vostè fa tan i tan categòriques. No és 
el que ens traslladen, ja els hi puc assegurar.

I, amb relació al 112, que comentava el representant dels comuns, crec que ja ho 
he contestat.

També, amb relació al tema de la feminització del departament i dels diferents 
cossos que l’integren, crec que m’he allargat molt i no tinc temps de fer-ho.

I, respecte al protocol de l’ús del foam, evidentment, deixem espai a la comissió 
per debatre tot això. I naturalment que tothom té les seves posicions polítiques res-
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pecte d’això. I hi ha un protocol publicat, que està publicat, i, si fa falta, el tornem 
a publicar. I, evidentment, si s’ha de revisar, doncs, en el marc de la comissió, natu-
ralment que es farà.

En els desnonaments nosaltres volem reclamar que, a part d’aquest compromís 
que arriba a la conselleria amb relació a la voluntat de coordinar, etcètera, doncs, 
tots els agents que hi intervenen, fem un crit també d’atenció perquè els serveis so-
cials, diguem-ne, dels diferents ajuntaments també hi siguin més presents. Perquè, 
ho reitero, ens trobem molt –molt– que els informes de serveis socials... En fi, clar, 
són 126 agents diferents, de diferents municipis, etcètera, però ho hem de treballar 
i ens hem de coordinar una mica més, eh?, perquè, diguem-ne, d’això n’hi ha per... 
(veus de fons) –cent sis–..., i d’això n’hi ha per a tots, per entendre’ns, i força.

Parlaven de la manca d’efectius –el senyor Matías Alonso. Ja n’he parlat, d’això. 
I quan també em parlaven de trànsit, també ho comparteixo. S’han d’incrementar, va 
en aquesta línia del que he proposat. I em sembla que he estat, amb relació a això, 
molt explícit.

I vull acabar fent una referència, de nou, al tema dels desnonaments, etcètera. 
Vulnerabilitat i grans tenidors. No em confonguin amb altres coses, eh? Vulnerabi-
litat i grans tenidors. Que em posen exemples que no tenen a veure ni amb la vul-
nerabilitat ni amb grans tenidors. I nosaltres el que diem és que volem la protecció 
de les persones vulnerables.

I abans els he dit tot allò d’aquest Estat que tenim; tenim un sistema financer tan 
«estupendo» que va acabar com va acabar tot. Miri, nosaltres proposem una llei, 
aquí al Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris, una majoria de grups par-
lamentaris, que diu bàsicament dos coses..., en diu moltes, però dos... Una, que els 
grans tenidors, quan han de treure una persona vulnerable, li han de donar abans, 
prèviament, una alternativa social. Votin això –votin això. I, quan es voti, que el Go-
vern de l’Estat no la recorri. I jo crec que així, diguem-ne, haurem resolt una part 
molt rellevant de tot el que tenim entre mans.

Respecte de les intervencions d’Esquerra i Junts, bombers, sí, i bomberes, també. 
Tenim, de caporals, de persones amb comandament, un 1,7 –ja es veu que no anem 
bé. Tenim, però –i aquesta és la bona notícia–, una oportunitat. Hi han proves per 
a 250 persones enguany i 250 l’any que ve. Volem bomberes, naturalment. I també 
treballarem en aquesta direcció per fer-ho possible.

Gràcies respecte a totes les intervencions. Amb relació al tema de l’ASI, doncs, 
els citaré un dia, els diferents portaveus, per parlar de quina és la posició del depar-
tament, per intentar-la consensuar. Em sembla que hi ha d’haver un criteri bàsic, que 
és que la incorporació al cos d’escortes, sigui quin sigui el model que utilitzem, es 
faci pels procediments que en aquests moments es fa en el cos d’escortes, és a dir, 
que hi hagi el mèrit, capacitat i, evidentment, el concurs necessari, com a criteri ge-
neral. Però, en tot cas, el model, etcètera, sembla que serà bo que el parlem amb els 
grups, perquè hi ha coses que em sembla que s’han de consensuar, s’han de parlar, i, 
en tot cas, tothom s’ha de sentir còmode amb les explicacions que hi hagi, i poder-ne 
parlar, a més a més, amb una mica més de profunditat que en aquesta compareixen-
ça en la qual se m’està acabant el temps.

Jo afirmo: sí, Catalunya és un país segur. Però cada delicte, cada desgràcia, cada 
accident, cada mort, cada incendi, cada acte violent, cada situació d’aquestes carac-
terístiques que vulneri el dret de persones de forma conjuntural o estructuralment..., 
és el deure d’aquest departament estar-hi a sobre: per evitar-lo, per prevenir-lo i, so-
bretot, per acompanyar la víctima en tot moment. Aquest és el nostre compromís, 
de tot l’equip del departament. I treballar-ho sent conscients que la societat està can-
viant molt i molt, que els delictes són canviants, també, com la pròpia societat, i que 
hem d’estar alerta, i que hem d’estar amatents al canvi, i que hem d’evolucionar, i 
que això és bo i que això és enriquidor.
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I, per tant, en aquest sentit, necessitem un país amb una seguretat pública pre-
parada, que sap adaptar-se als moments. I per això és necessari preparar-nos per 
a aquests reptes, donar confiança, mitjans i instruments als nostres professionals, 
adaptar el marc legislatiu...

I amb aquests canvis, i amb aquesta voluntat que he intentat expressar avui, els 
convido a aquest debat: a que siguem capaços de parar l’orella als canvis, a les reali-
tats socials; que siguem capaços d’adaptar-nos a aquesta necessària feminització del 
departament i també al relleu generacional i a la diversificació perquè ens assem-
blem cada dia més a la societat que representem, perquè, si més en representem, ho 
farem millor.

I avui, avui més que mai –i això ho vull subratllar–, la seguretat és sobretot in-
formació, intel·ligència, anàlisi i adaptació. I amb aquesta voluntat afrontem aquest 
repte, que esperem que doni resposta als anhels de la majoria dels ciutadans als  
que representem, que són els catalans i catalanes, la seva totalitat.

Amb aquesta voluntat, amb aquesta actitud de diàleg, confio que puguem treba-
llar plegats per millorar tant com sigui possible la seguretat pública del nostre país, 
des d’aquesta perspectiva ampla i des d’aquesta mirada transversal.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, honorable conseller. Gràcies, diputades i diputats.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les tres quarts de tres de la tarda i vuit minuts.
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