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Sessió 3 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a un quart de quatre de la tarda i un mi-

nut. Presideix Chakir el Homrani Lesfar, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Es-

carp Gibert, i del secretari, Joan Carles Garcia Guillamon i de la secretària en funcions, 

Mercè Esteve i Pi. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Ramon Es-

padaler Parcerisas i Mario García Gómez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Carles 

Castillo Rosique, Pau Morales i Romero, Núria Picas Albets, pel G. P. d’Esquerra Republi-

cana; Jaume Alonso-Cuevillas i Sayroli Irene Negre i Estorach, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana (tram. 250-00007/13). Grup Parla-

mentari de VOX en Cataluña, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de 

VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 19, 10).

2. Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat i de seguretat ciu-

tadana als barris de la Marina, la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, de Barcelona 

(tram. 250-00014/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 10).

3. Proposta de resolució sobre la coerció contra individus o organitzacions per mitjà de 

la simulació de linxaments (tram. 250-00019/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació (text presentat: BOPC 24, 16).

4. Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos d’Es-

quadra (tram. 250-00066/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

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

la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 30, 44).

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

la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de preven-

ció d’incendis forestals del 2021 i la preocupació dels sindicats del Cos de Bombers de la 

Generalitat pel que fa a aquesta qüestió (tram. 354-00020/13). Ramon Espadaler Parceri-

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

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

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

sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i so-

bre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants (tram. 354-00022/13). Xavier 

Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

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

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

sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet (tram. 354-00023/13). Marc Parés Franzi, 

del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-

mativa.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el director general de 

la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre l’actuació del Departament 

d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 

particulars contra manifestants (tram. 356-00016/13). Xavier Pellicer Pareja, del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Interior davant 

la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del depar-
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tament (tram. 356-00040/13). Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 

d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (tram. 

356-00041/13). Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 

davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del 

departament (tram. 356-00042/13). Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX 

en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bona tarda, diputats i diputades. Un parell d’elements d’informació. Aquesta sala 
és molt petita, estem al màxim l’aforament, i, si els sembla bé –que estic segur que els  
semblarà bé–, totes i tots parlarem amb mascareta. Sabem que és incòmode, però 
per una qüestió de salut pública i de la salut de tots i de totes els que estem en aques-
ta comissió, és la millor decisió que es pot prendre. D’acord?

Segon element d’informació. Com saben, amb els portaveus hem anat parlant i 
proposem limitar els temps d’intervenció, ja que som vuit grups parlamentaris i es 
faria el debat molt llarg. En principi tothom està d’acord que el grup proposant dis-
posi de cinc minuts; els altres grups, per posicionar-se, de tres minuts i després, el 
grup proposant, dos minuts per posicionar-se davant de les esmenes.

El que també els dic és, lògicament, que hi haurà el punt de flexibilitat, perquè 
és un acord més intern de la comissió; hi haurà el punt de flexibilitat si algú s’allar-
ga una miqueta. Però pensem que per al bon funcionament i per a la dinàmica, pot 
ser adequat, ha estat parlat amb els portaveus, informats els portaveus i, en principi, 
ningú tenia cap problema. No sé si hi ha algun problema ara mateix, però si tothom 
hi està d’acord ho faríem així. 

Sol·licitud de sessió informativa (posposades)
354-00022/13, 354-00023/13 i 356-00016/13)

El tercer punt d’informació és que els punts 6, 7 i 8, el 6 i 8 de la CUP, Candida-
tura d’Unitat Popular un Nou Cicle per Guanyar, i el 7 del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, hem parlat amb els seus portaveus, es posposen per a la següent co-
missió, d’acord? (Veus de fons.) Aquests tres punts, sí. 

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

A partir d’aquí iniciem l’ordre del dia. Ell primer punt de l’ordre del dia és la 
Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana, del Grup Parlamentari de VOX a 
Cataluña. Té la paraula Macián.

Sergio Macián de Greef

Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quería, en primer lugar, tener unas pri-
meras palabras de apoyo y de felicitación para el Cos de Bombers por los incendios 
de estos días. Están desempeñando una labor muy importante y desde aquí, desde el 
Parlament, transmitirles todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. 

En cuanto a la propuesta de resolución que traemos a esta comisión, en primer 
lugar, conviene recordar que Cataluña es la comunidad donde se producen más de-
litos en España, según el balance criminal del Ministerio del Interior, y además 
se producen en una línea ascendente. Desde ya muchos años antes, desde el 2020, 
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prácticamente va creciendo todos los años, a excepción de este último, lógicamente 
motivado por los confinamientos derivados de los sucesivos estados de alarma cau-
sados por la pandemia. Y, aun así, en 2020, hemos sido también líderes en la tabla 
delictiva en toda España. Por tanto, la inseguridad, la creciente delincuencia cree-
mos que es un dato objetivo e incontestable.

A la par, también hay que poner de manifiesto que es un dato también absolu-
tamente objetivo la sensación de inseguridad ciudadana. A veces puede haber in-
seguridad y no percibirse como tal, pero es que en Cataluña además se percibe la 
inseguridad y así lo manifiestan distintos baremos de encuesta, como la encuesta 
de Serveis Municipals del Ayuntamiento de Barcelona, que para el 2020 ha esta-
blecido la inseguridad como la primera preocupación de los barceloneses, muy por 
encima del acceso a la vivienda y al covid, que van en segundo y tercer lugar. Por 
tanto, creemos que desde este Parlament no podemos mirar para otro lado y hemos 
de abordar este tema de la seguridad como algo primordial.

Por eso hemos formulado una serie de propuestas que van encaminadas a diri-
gir..., perdón, a disminuir la delincuencia y la inseguridad.

En primer lugar, referente a convocar la Junta de Seguridad de Cataluña, que 
no se convoca desde el septiembre de 2018, y que creemos que es un instrumen-
to básico para la coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Es necesario, para tener éxito en la lucha contra la delincuencia, compartir 
información y prevenir delitos y atentados, que es lo que puede llevarse a cabo a 
través de esta Junta de Seguridad de Cataluña, que creemos que es un instrumento 
desaprovechado.

Por otra parte, aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. En este caso, nues-
tra propuesta, que supone crear 1.500 plazas de mossos anuales hasta 2025, nos sitúa 
en línea, ya antes de que hubiera tomado este acuerdo de investidura para el presi-
dent Aragonès, en la línea de los deseos del Govern, que ha establecido también un 
máximo de 22.000 efectivos. Por tanto, nos encontramos en línea de lo que estable-
ce también el Govern en este punto, en cuanto al aumento de la plantilla de Mossos 
d’Esquadra. 

También insta al Gobierno de España –y acabo– a los cambios legislativos para 
endurecer las penas en caso de reincidencia por los hurtos de menos de 400 euros. 
Aquí habría que pasar de la pena de multa a la pena de prisión, por cuanto la pena 
de multa no es absolutamente nada disuasoria: entran por una puerta del juzgado de  
guardia y salen por la otra. Y hay que recordar que hay personas que tienen y aca-
rrean veinticinco detenciones. Hay que modificar la ley porque el Tribunal Supre-
mo excluye los delitos leves para la aplicación del agravante de multireincidencia 
y, por tanto, eso genera alarma, incredulidad y sensación de inseguridad en la po-
blación. 

También traemos una propuesta referente a mejorar las infraestructuras, la for-
mación y la dotación de material y equipos de los Mossos d’Esquadra referente a 
vehículos, chalecos y otros instrumentos.

Y pedimos también que se publique con transparencia y regularidad el balance 
y evaluación del pla Tremall. El pla Tremall, miren, dos apuntes: el conseller Ele-
na se comprometió en la comparecencia anterior ante esta comisión a extender este 
plan, que ha tenido un buen resultado, a otras regiones policiales, como por ejemplo 
en la parte alta de Tarragona. Y, en segundo lugar, quiero recordar que, por ejemplo 
–y como último dato–, el 19 y 20 de junio de este año fueron detenidos veintitrés 
delincuentes por robos violentos multireincidentes, que acumulaban ciento sesenta 
antecedentes penales. Por tanto, se trata de un instrumento útil y lo que nosotros 
pedimos es que se publique con transparencia el balance de evaluación de este plan, 
que se dé cuenta a este Parlament, por parte de los Mossos d’Esquadra, de los re-
sultados y de su plan de acción.
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Creemos, por tanto, que se trata de medidas útiles y adecuadas para combatir la 
creciente delincuencia que padecemos en Cataluña que, como digo, es un dato abso-
lutamente objetivo, padecemos delincuencia en nuestras calles, en nuestros barrios y 
por ello solicitamos el voto favorable en esta comisión para las propuestas que trae-
mos en esta propuesta de resolución.

Moltes gràcies.

El president

D’acord, diputat. Ara passem a l’ordre d’intervencions. Si els sembla bé, com que 
en aquesta sala no hi ha crono que puguin veure i tal, quan s’arribi als tres minuts 
o el grup proposant arribi als cinc –que en aquest no ha arribat als cinc, ha arribat 
al quatre–, els diré «han arribat» o «poden continuar», però perquè sàpiguen aquest 
marge i tots ens anem adequant una miqueta a aquesta situació.

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Ramon Espadaler Parcerisas

Sí, moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, manifestar que al nostre 
grup parlamentari ens preocupa, evidentment, la seguretat, ens preocupen les dades 
delinqüencial i ens preocupen les percepcions també de la seguretat, que de vegades 
són fets que no van exactament de la mà. 

Respecte a aquest segon aspecte, ho hem demanat en preguntes parlamentàries 
i reiterem la petició, ens agradaria conèixer els resultats de l’enquesta de seguretat 
que es va realitzar, perquè ja està feta a finals de l’any passat i no sabem ben bé per 
quina raó però encara no s’ha fet pública; suposo que els temes de canvi de Govern 
d’alguna manera hi han influït. Per tant, deixar constància d’aquesta preocupació i 
volem conèixer també alguns elements de la percepció.

La moció que se’ns presenta és una moció d’aquelles que es podria catalogar..., 
cadascú fa les mocions que creu oportú, res a dir absolutament en això, però una 
mica «de perdigonada», que toca des de les promocions de Mossos d’Esquadra fins 
a la modificació del Codi penal, passant per la Junta de Seguretat i passant per qües-
tions totes elles que tenen, evidentment, un denominador comú de seguretat, però 
de naturalesa molt i molt diferent. 

Nosaltres no hi donarem suport no tant perquè amb alguns d’aquests aspectes hi 
poguessin fins i tot estar d’acord –en altres matisaríem algunes coses no menors–, 
sinó perquè, primera, no compartim aquestes mocions que són un paraigües que 
intenten arreglar-ho tot amb una simple votació, quan els problemes són certament 
complexes, perquè ho són, i perquè no estem per frivolitzar ni per minimitzar ni les 
dades ni les percepcions que té la ciutadania, és una qüestió molt seriosa, però sí que 
discrepem, doncs, d’aquest plantejament tan holístic, tan global. 

I discrepem també, i en vull deixar constància, des de la perplexitat d’algunes de 
les propostes que vostès fan o de la manera de fer que té el grup parlamentari propo-
sant, que d’alguna manera hem passat des de voler suprimir l’autonomia i la policia, 
ara de cop i volta a fer promocions de 1.500 agents. En qualsevol cas, benvinguts a 
fer més agents del Cos de Mossos d’Esquadra, però ens desconcerta una mica aquest 
conjunt de propostes i dissentim, aquí molt clarament, d’algunes de les anàlisis del 
per què de la inseguretat que fan vostès i d’algunes de les expressions públiques que 
han fet de catalogar fins i tot barris d’aquest país com d’«estercoleros interculturales 
o multiculturales.» Aquí estem a les antípodes de vostès i aquesta és una raó molt de 
pes per no donar-los suport. 

Per tant, hi votarem en contra. 
Gràcies, senyor president.

El president

Bé, gràcies, diputat.
Ara té la paraula, en representació del Grup de la CUP, el diputat Pellicer.
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Xavier Pellicer Pareja

Gràcies. Bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció en acord al pacte anti-
feixista i al cordó sanitari que s’ha de fer a l’extrema dreta, i poc més a dir. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, el dipu-
tat Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. També per manifestar el nostre el nostre vot contrari a la pro-
posta de resolució i també per demanar que quan s’ofereixin dades es relativitzin, per- 
què no és el mateix el nombre de delictes absolut que el nombre de delictes per ha-
bitant.

Hi votarem en contra.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Alonso, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Doncs, bé, per fer constar que no cal entrar potser a 
valorar l’exposició de motius ni els termes en què està redactada. En tot cas, sí que 
entraré, doncs, a valorar els punts concrets d’aquesta proposta de resolució. 

És cert que ha augmentat la inseguretat, d’això crec que no hi ha dubte, i també 
fins i tot que ha augmentat la percepció d’inseguretat per a bona part de la ciutada-
nia, i que en aquesta ocasió segur que té molt a veure també la manca d’efectius que 
fa difícil la tasca dissuasòria que té la presència d’agents dels mossos als carrers.

Pel que fa als punts concrets de la proposta de resolució, respecte al primer punt, 
doncs, està ben triat el fet que es vulgui una reunió de la Junta de Seguretat de Cata-
lunya, jo crec que és important després d’un canvi de Govern tenir amb normalitat 
aquesta primera reunió. Potser no coincidim amb els objectius concrets d’aquesta con-
vocatòria, perquè de ben segur que tampoc té a veure amb el concepte d’aquesta jun- 
ta de seguretat, que no és ben bé un òrgan de coordinació, sinó que té altres objec-
tius, altres finalitats.

Respecte al tercer punt, que parla de la modificació de la legislació penal, crec 
que el lloc adient per fer-ho és el Congrés dels Diputats. Nosaltres ja hem fet alguna 
proposta al respecte al Congrés dels Diputats i també encoratjo el Grup de VOX que 
faci aquestes propostes concretes allà. 

I respecte al setè punt, que té a veure amb la proposta de passarel·la entre els 
agents de Mossos i els cossos de Guàrdia Civil i la Policia Nacional, dir que aques-
ta és una iniciativa que hauria de partir precisament del Govern d’Espanya i que jo 
crec que els mateixos Mossos que tenen interès que es pugui obrir aquesta via d’in-
terconnexió entre aquests cossos ja ho demanen específicament així i hauria de ser, 
doncs, el Ministeri de l’Interior i el Govern d’Espanya, encoratjat pels grups parla-
mentaris de les Corts Generals, qui facin aquesta passa.

Dir que demanarem votació separada d’aquests punts 1, 3 i 7, que es poden votar 
conjuntament, i la resta també conjuntament per la nostra part.

Gràcies. 

El president

Gracies, diputat. Ara te la paraula, en representació del Grup Mixt, la diputada 
Roldán. Quan vulgui, diputada.
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Lorena Roldán Suárez

Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres ja avanço que votarem a favor de tots els 
punts d’aquesta proposta. És cert que hi ha alguns punts que la competència recau 
en el Congrés dels Diputats, però això no vol dir que nosaltres des d’aquí no pu-
guem fer una crida perquè es pugui revisar aquesta legislació i, de fet, des del Partit 
Popular hem presentat també iniciatives legislatives en aquest sentit i, per tant, hi 
donarem suport. 

Jo crec que tot el tema de la reincidència és molt preocupant. Deia el diputat pro-
posant de la proposta que els delinqüents entren per una porta del jutjat de guàrdia i 
surten per una altra i el que et diuen els Mossos d’Esquadra és que se la juguen mol-
tes vegades per poder-los detenir i que al cap de dos dies els tenen una altra vegada 
al carrer delinquint i, per tant, això és molt frustrant per als Mossos d’Esquadra i 
entenem que cal aquest canvi legislatiu.

Algunes de les qüestions que surten en aquesta proposta insisteixo que les compar-
tim i, de fet, en la darrera compareixença o la primera compareixença del conseller en 
aquesta comissió, doncs, així ho vam manifestar, com el fet de la urgència de reunir la 
Junta de Seguretat. Hi ha una infradotació de la plantilla, per tant, necessitem incre-
mentar també el cos d’agents dels Mossos d’Esquadra, el pla de seguretat.

Respecte al punt de la passarel·la, nosaltres també, des del meu grup hem pre-
sentat una proposta al Congrés dels Diputats i, per tant, hi estem d’acord també. Els 
propis mossos d’esquadra ens ho demanen, hi ha molts mossos d’esquadra o, si més 
no un gran volum, que volen optar a aquesta passarel·la per canviar a d’altres cossos 
i, per tant, crec que ho hem de permetre. 

I respecte al debat que estem tenint sobre la inseguretat o no, jo crec que no ser-
veix de res negar un problema que tenim. Som líders, per exemple, en ocupacions, 
lideren aquest rànquing respecte a la resta de comunitats autònomes, i crec que, a 
més a més, si mirem les propostes que avui es presenten, la propera proposta que 
debatrem precisament parla de la inseguretat que es pateix en alguns barris de Bar-
celona: la Marina, Marina del Prat Vermell i Marina del Port de Barcelona, i fins i 
tot aquí es diu que hi ha una elevada percepció d’inseguretat en part generada per 
la poca presència de les patrulles i, a més a més, també es parla que l’índex de vic-
timització, que és aquella població que ha estat víctima d’un fet considerat delictiu, 
està per sobre de la mitjana de Barcelona en aquests barris.

Per tant –hi insisteixo–, no serveix de res negar el problema, el que hem de bus-
car són solucions. I també em sap molt greu que algunes de les propostes, que crec 
que són bones per al propi cos de Mossos d’Esquadra i per als agents, es rebutgin 
únicament per qui signa la proposta.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Quan vulguin.

Mercè Esteve i Pi

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades, m’estreno avui a la comissió molt 
sorpresa per les afirmacions d’algunes de les formacions polítiques que només bus-
quen la confrontació i que sembla que hagin vingut a denigrar les nostres institu-
cions amb els seus relats falsos que repeteixen una i una altra vegada, com si així 
les poguéssim fer realitat. 

Evidentment, no m’ha sorprès per a res la seva manera d’expressar-se, però el 
que m’ha sorprès és la seva profunda sordesa. La passada setmana el conseller ens 
va explicar quina seria la seva línia de treball aquesta legislatura, vetllant per la 
seguretat dels nostres conciutadans, dotant els cossos policials i millorant les in-
fraestructures, així com també l’ampliació de les plantilles dels diferents cossos de 
seguretat catalans.
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Vostès ens demanen que instem el Ministerio del Interior. Si aquest Parlament 
ha d’instar el Ministerio del Interior ho ha de fer perquè demanin perdó per les  
càrregues de l’U d’Octubre, dia que vàrem celebrar el referèndum de Catalunya i 
que vàrem guanyar; càrregues contra persones de bona fe que anaven a votar. Tam-
bé totes les càrregues efectuades a posteriori contra persones que exercien el seu 
dret a manifestació.

El país que vostès volen és aquell que acaba amb els drets i les llibertats fona-
mentals. Venen aquí a donar lliçons de democràcia i llibertat, però vostès volen la 
submissió i la dependència de tot un poble, perquè no els agrada que pensin dife-
rent de vostès, perquè no accepten que el poble alci la veu. Són totalitaris, dèspotes 
i dictatorials: volen decidir sense escoltar, volen decidir sense urnes i volen imposar 
el seu relat.

I miren per on, jo vull decidir el meu futur com a catalana, com a dona i com a 
persona, i he elegit ser lliure en tots els àmbits. Vostès ens voldrien callats i ageno-
llats, i ens trobaran sempre dempeus. «No» a la seva proposta.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula el diputat en representació del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra. Quan vulgui.

Pau Morales i Romero

Bé, moltes gràcies, president. Nosaltres també votarem en contra d’aquesta pro-
posta, seguint els acords del pacte antifeixista a què vam arribar. 

Sí que m’agradaria, per això, afegir a aquesta cambra, i és normal quan hi ha la 
irrupció de l’extrema dreta a les institucions, a vegades tenim el debat sobre si s’ha 
d’ignorar o s’han de rebatre amb dades i arguments les falsedats i el discurs que fan, 
sobretot el que no s’ha de fer és que et marquin l’agenda o per por que et substituei-
xin acceptar els mantres.

Crec que la posició que tenen alguns grups en aquesta cambra ja no només d’ac-
ceptar els mantres de l’extrema dreta, sinó fins i tot d’exercir gairebé sembla que de 
defensors de l’extrema dreta, com si no es defensés sola, és un greu error que els pri-
mers que pagaran són els grups que ho fan, perquè veuran com, a poc a poc, els va  
engolint. 

Crec que no genera cap mena de credibilitat que els que atien el discurs d’odi als 
nostres carrers, els que assenyalen el vulnerable i els que durant molt de temps han 
celebrat, com una mica també assenyalava un diputat en una intervenció anterior, els 
que han posat més obstacles precisament que es puguin fer en els darrers anys no-
ves promocions de mossos d’esquadra ara vinguin aquí a donar lliçons de seguretat, 
evidentment, cau per si sol i, per tant, ho deixo aquí. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Morales. Ara passarem a la votació de la PR.
Vots a favor de la proposta de resolució? Ai...

Matías Alonso Ruiz

President, he demanat votació separada de tres punts...

El president

Disculpi, disculpi...

Matías Alonso Ruiz

...dels punts 1, 3 i 7. 

El president

Disculpi, diputat Alonso. Hauran de perdonar aquest president, que mai havia 
presidit una comissió i m’haig d’anar adaptant i recordant de com funciona. I a par-
tir d’aquí fem la votació.
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En primer lloc, dels punts que ha demanat el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
els punts 1, 3 i 7, perquè entenc que es poden votar conjuntament, oi?

Doncs, passem a votar els punts 1, 3 i 7 de la proposta de resolució. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Ara passem a votar...

El lletrat Ferran Domínguez García

Ara el resultat...

El president

Em pensava que era al final.
Dos vots a favor, 14 vots en contra 1 abstenció, amb el qual aquests tres subpunts 

de la proposta de resolució han sigut rebutjats. 
Ara passem a votar la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, aquesta proposta de resolució queda rebutjada per 3 vots a favor, 14 en 

contra i cap abstenció.

Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat 
i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat 
Vermell i la Marina del Port, de Barcelona

250-00014/13

Passem al debat del punt 2, de la Proposta de resolució sobre la dotació de pa-
trulles de proximitat i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del 
Prat Vermell i la Marina del Port, de Barcelona.

El grup proposant és el Grup Socialistes i Units per avançar. En Mario Garcia és 
el diputat que explicarà la proposta resolució. Quan vulgui.

Mario García Gómez

Gràcies, president. Diputades, diputats, bona tarda a tothom. La proposta de re-
solució que el nostre grup presenta avui, consensuada amb els grups de Govern, és 
relativa als barris de la Marina, al districte de Sants-Montjuïc, a la ciutat de Barce-
lona, a la Catalunya real, a la Catalunya on passen sovint moltes coses que després 
es debaten en aquesta comissió.

Val a dir d’entrada també que aquesta proposta neix directament de la demanda 
ciutadana, de les entitats, de les associacions de veïns i veïnes i dels propis veïns i 
veïnes en particular. 

Mirin, els barris de la Marina tenen una configuració geogràfica singular. Res-
ten al peu de la muntanya de Montjuïc i al costat de la zona industrial de Barcelona. 
Són barris de treballadors i treballadores, que sovint van sortir lligats al creixement 
en al·luvió de l’Espanya dels anys seixanta, d’una Espanya predemocràtica i que per 
la seva ubicació, configuració interna i mancances d’origen i els habitatges sovint 
de poca qualitat arquitectònica i poc confortables, fan que hi hagi un ús intensiu de 
l’espai públic i que necessiten d’una mirada específica i un esforç especial de les ad-
ministracions envers les seves necessitats.

Cal dir també que actualment s’està fent un esforç per regenerar i vitalitzar 
aquests barris de la Marina, fruit de la pròpia demanda ciutadana, tot planejant i 
construint nous habitatges, nous equipaments i nous espais verds. Parlem de la cons-
trucció de més de cinc mil habitatges nous, de tretze noves hectàrees de zona ver-
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da, de més d’onze hectàrees de nous equipaments i de noves superfícies d’activitat 
econòmica.

Però en aquest cas concret que ens ocupa, la demanda concreta que fan els veïns 
i veïnes és la d’una major presència dels Mossos d’Esquadra en els seus carrers i 
places. Es queixen reiteradament de les poques patrulles de proximitat ciutadana de 
Mossos d’Esquadra en els seus barris i aquesta percepció dels veïns i veïnes es veu 
reflectida també en l’índex de victimització que resta per sobre de la mitjana de la 
ciutat de Barcelona. 

Val a dir al respecte que l’Ajuntament de Barcelona sí que està fent la seva feina i 
incorporarà en aquest mandat mil nous agents de la Guàrdia Urbana a la ciutat, amb 
una mirada especial vers la paritat en aquestes noves incorporacions. 

Cal, doncs, que el Govern de la Generalitat faci també la seva feina i incorpori 
nous agents al cos de Mossos d’Esquadra per tal de garantir així també una bona 
seguretat als barris dels treballadors i treballadores. I cal reforçar, i molt, la tasca 
de les dotacions de les patrulles de proximitat, i que aquestes estiguin a peu de car-
rer, per tal de generar complicitats i sinergies positives entre els veïns i veïnes i els 
cossos policials. 

Mirin, per a nosaltres la seguretat és la base sobre la qual s’edifica la resta de 
l’entramat social. Per moltes accions de regeneració i millora dels barris, tant urba-
nístiques com socials, sense una percepció clara de seguretat en els veïns i veïnes 
del barris, estarem construint un futur que, per dir-ho ben gràficament, ens sortirà 
com la torre de Pisa.

Si li sembla, president, llegeixo com ha quedat la... «I és per aquest motiu que 
presentem la següent proposta de resolució...» 

El lletrat Ferran Domínguez García 

Si és una transacció l’han de fer per escrit, eh? (Veus de fons.)

Mario García Gómez

Te la dono ara, però deixa-me-la llegir... «El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: u, reforçar la dotació de patrulles de proximitat i de Seguretat Ciutadana de 
Cossos de Mossos d’Esquadra als barris de la Marina, Marina del Prat Vermell i la 
Marina del Port, de Barcelona, per tal de continuar garantint la seguretat i convivèn-
cia dels seus ciutadans i ciutadanes.

»Dos. Promoure noves promocions del Cos de Mossos d’Esquadra per aconse-
guir l’increment de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadanes.»

El president

Gràcies, diputat. Ara, per presentar les esmenes presentades i entenc que també 
la transacció, primer té la paraula el diputat Garcia, de Junts per Catalunya.

Joan Carles Garcia Guillamon 

Gràcies, president. Bé, dir que agraïm al partit proposant la transacció accepta-
da. Votarem a favor de la PR presentada. 

El que voldríem comentar bàsicament és el tema del concepte d’inseguretat, no? 
Abans ja s’ha comentat aquí per part del portaveu socialista, també s’ha comentat 
una mica la percepció. És a dir, sí que és veritat que vivim moments de certa angoi-
xa per part de la població pel tema de la inseguretat, però al final la realitat a ve-
gades demostra que en llocs concrets la inseguretat o la percepció d’inseguretat ve 
determinada per fets puntuals.

En llocs concrets aquesta puntualitat d’alguns fets delictius que poden ser de 
narcotràfic o fins i tot actes incívics, que no tenen per què ser delictius, el que fan és 
que generen una sensació d’inseguretat, quan realment les xifres que al final s’aca-
ben demostrant o les xifres delinqüencials que s’acaben produint no són del tot així. 
Fins i tot es podria posar l’exemple del meu poble: al meu poble jo cada dia rebo al 
despatx de l’alcalde múltiples queixes basades en la inseguretat o en la percepció 
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d’inseguretat; després, quan arriben els mossos i em passen les llistes i les estadísti-
ques, doncs, aquesta inseguretat no es veu reflectida al llistat definitiu.

No dic que aquí no sigui, perquè aquí sí que s’ha produït en aquests barris que 
es comenta a la PR s’han produït una sèrie de fets puntuals, de robatoris amb força, 
sobretot gent gran, i això sí que va generar aquesta sensació d’inseguretat, però va 
produir la conseqüència que el departament va augmentar un trenta per cent la pre-
sència dels agents de Mossos d’Esquadra en aquests barris, un trenta per cent que 
està per sobre fins i tot de la realitat delinqüencial dels propis barris.

Per tant, el que comentàvem abans, aquesta sensació a vegades és una sensació 
més de l’imaginari col·lectiu que no pas de realitat. Fins i tot ara últimament també 
està sortint, va sortir l’altre dia a TV3, els veïns de Barcelona Fòrum que també es 
queixaven de manca..., d’absència de mossos d’esquadra en el tema de botellots, et-
cètera. Doncs, quan t’afecta a tu directament, doncs, aquesta sensació d’inseguretat 
també es fa palesa. 

Hem dit que el col·lectiu de Mossos d’Esquadra va fer una actuació directa d’aug-
ment de la presència de mossos d’esquadra en un trenta per cent en aquests barris, 
però sí que és veritat que patim d’una manca d’efectius generalitzada per part de 
Mossos d’Esquadra; això és més que evident i s’ha de posar sobre la taula, i aquí 
encoratgen al conseller Elena, tal com va dir en la seva compareixença, a augmentar 
la dotació de Mossos d’Esquadra. De fet, ja s’està fent amb la vint-i-vuitena promo-
ció que està fent a l’escola de Mollet i la propera oposició de 435 mossos d’esquadra 
més. Per tant, una part d’aquests mossos aniran a l’àrea metropolitana de Barcelona 
per minimitzar aquesta sensació d’inseguretat que patixen alguns barris.

El Govern, doncs, creiem que està fent la feina, està treballant i està aportant so-
lucions per corregir aquestes mancances en espais públics concrets, com els que es 
comenten a la PR proposada...

El president

Diputat, porta tres minuts...

Joan Carles Garcia Guillamon 

...i que donen sensació d’inseguretat. Amb això acabo. 
Moltes gràcies, president.

El president

Com que m’havia compromès que sapiguessin, més o menys, quan donaven els 
tres minuts, just tres minuts...

Als grups ara els estan passant fotocòpia de la transacció arribada perquè puguin 
valorar la seva votació, i ara també per presentar les esmenes, té la paraula el diputat 
Castillo, en representació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Diputat, quan vulgui.

Carles Castillo Rosique

Hola, bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, donar les gràcies al company Ma-
rio García per haver aconseguit arribar a una sèrie d’acords. La veritat és que crec 
que m’ho ha posat bastant fàcil, en el sentit que els dos tenim molt clar que en matè-
ries, en temes de seguretat, en qüestions d’Interior hem d’intentar arribar tots plegats 
a acord. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest esforç amb les esmenes.

La segona esmena nosaltres la retiraríem i la primera quedaria amb la transacció 
que ha comentat el company. 

Mirin, durant els darrers sis mesos –també aquests barris és veritat que tenen 
una problemàtica concreta de seguretat–, s’ha incrementat el patrullatge, com ja ha 
dit el meu company que m’ha precedit, de proximitat i seguretat ciutadana fins a un 
trenta per cent, amb serveis regionals de l’ARRO. Aquest increment, a més, no va 
d’acord amb l’increment real de dades delinqüencials, sinó que, com s’ha comentat 
també ja, aquesta diferència a vegades entre la sensació d’inseguretat i la insegure-
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tat real, i s’ha volgut incrementar aquest patrullatge donat que s’ha constatat que hi 
havia una major percepció d’inseguretat i s’havien produït una sèrie de robatoris en 
els barris aquests que havien creat aquesta alarma social. Per cert, aquest robatoris 
s’han resolt al cent per cent amb detencions dels responsables i, per tant, estem ac-
tuant en aquest sentit. 

Respecte al punt 2, també dir que l’any 2019 es van convocar 750 places. Es trac-
ta de la vint-i-setena promoció i el mateix any 2009 es va publicar una segona con-
vocatòria per cobrir 750 places més, que seria la vint-i-vuitena promoció i que està 
actualment fent les pràctiques a l’escola de Mollet.

En l’actualitat, hi ha en procés també una convocatòria mitjançant oposició per 
cobrir 435 places més, i totes aquestes promocions, juntament amb d’altres mesures 
d’optimització d’efectius, van orientades a incrementar la capacitat operativa dels 
serveis del cos de Mossos d’Esquadra i, en especial, de les unitats de seguretat ciuta-
dana. 

I és per això que hem arribat a l’acord i que estem d’acord amb la proposta de 
resolució que presenta el PSC. 

El president

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula del Grup Parlamentari de VOX. Diputat 
Macián, quan vostè vulgui.

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, señor presidente. Nosotros no estamos por los cordones sani-
tarios, sino por las medidas que interesan a la gente. No estamos por los cordones 
antidemocráticos que nos imponen los partidos separatistas y el PSC, por tanto nos 
parece una buena propuesta y vamos a votar a favor. 

Nosotros, en cuanto a los Mossos d’Esquadra, es verdad que solicitamos la de-
volución de las competencias de seguridad al Estado, pero mientras ésta no se pro-
duzca somos respetuosos con el ordenamiento jurídico y, por tanto, los Mossos 
d’Esquadra son nuestra policía y la apoyamos incondicionalmente.

Mira, la apreciación de inseguridad no es algo específico de los barrios que se 
menciona en la propuesta de resolución. Son barrios especialmente conflictivos en 
época estival, pero hay otros barrios y localidades donde existe también este pro-
blema, y por eso nosotros queremos hacer o poner de manifiesto que, efectivamen-
te, nos parece muy bien, pero que no se circunscriba solamente a estos barrios; es 
decir, también podría extenderse a otros bares de Barcelona, a Hospitalet, Tarrasa o 
barrios de la ciudad de Tarragona. 

También quizá convendría ahondar y estudiar el concepto de las patrullas mix-
tas entre Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana, que han funcionado muy bien, por 
ejemplo, en anteriores campañas de Navidad en los ejes principales comerciales. Es 
una propuesta también en este sentido que podríamos también incorporar.

Y a pesar de que la PR, como decimos, se refiere solamente a esos barrios, vota-
remos a favor, porque las propuestas son de sentido común y van en línea de lo que 
manifiesta nuestro programa.

Muchas gracias.

El president

D’acord, diputat. Ara té la paraula el diputat Pellicer en representació... No? (El 
president riu.) Doncs, té la paraula el diputat Parés, en representació del Grup d’En 
Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president.
Bé, els barris que es mencionen a la proposta de resolució són barris que reque-

reixen d’intervenció pública, que ja han rebut i estan rebent polítiques públiques per 
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fer front a la situació de vulnerabilitat que tenen aquests barris, que són situacions 
complexes i que requereixen d’intervencions integrals. 

És veritat que una de les problemàtiques que se situen sobre la taula és la percep-
ció d’inseguretat i que hi ha una reivindicació per part de l’Ajuntament de Barcelona 
i per part dels propis veïns i veïnes del barri d’una major necessitat de dotacions de 
patrulles de proximitat –i hi insisteixo en el concepte de patrulles de proximitat– i, 
per tant, la tipologia d’agents que es posen sobre la taula també en aquesta proposta, 
i que són reclamats pels veïns i veïnes dels barris.

És cert que no és l’únic territori de Catalunya on existeix aquesta problemàtica i, 
per tant, no és l’únic territori en el qual cal adreçar noves patrulles de Mossos d’Es-
quadra, però sí que és un dels territoris on això fa falta i, en conseqüència, el nostre 
grup parlamentari votarà a favor de la proposta de resolució. 

Gràcies.

El president

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

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Al Grup Parlamentari de Ciutadans ens agradaria, i molt, que 
no fos una excepció a la situació que es planteja respecte els barris de la Marina, la 
Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, de Barcelona, perquè aquesta situació 
es pot constatar que es viu també en molts altres barris no només de l’àrea metropo-
litana, sinó d’arreu de Catalunya.

He de tornar-ho a dir: la competència de la seguretat pública és una competència 
exclusiva de l’Estat, però, és clar, l’Estat en aquest cas està conformat per tres nivells 
d’administració, que seria l’Administració general de l’Estat, diguem-ne l’adminis-
tració central de l’Estat; també l’Administració autonòmica, en aquest cas la Gene-
ralitat, i l’Administració local, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona. I aquesta 
és una responsabilitat i una competència també compartida en aquest cas sobre el 
terreny per part dels Mossos d’Esquadra, és a dir, per part del Departament d’Inte-
rior i per part de la Guàrdia Urbana, és a dir per part de l’Ajuntament de Barcelona.

I el que demanaria és, doncs, que hi hagués molta més coordinació molt proac-
tiva per part d’aquestes dues entitats, per part del Departament d’Interior i per part 
de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de millorar la seguretat en aquests barris, i 
també amb les policies locals d’arreu de Catalunya per millorar la seguretat a tots 
els indrets de Catalunya. 

Celebrar que finalment la PR consensuada amb els grups que donen suport al Go-
vern, segons ha anunciat el grup proposant, no hagi caigut en el parany habitual de  
les esmenes que plantegen els grups que donen suport al Govern i en aquest cas 
doncs, hagi mantingut almenys un fet que jo crec que és incontestable: no s’ha de 
reforçar la seguretat només quan sigui possible, s’ha de garantir la seguretat en tot 
moment i s’ha de millorar, per descomptat, la seguretat i la convivència.

La seguretat pública, que permet als ciutadans conviure en pau i llibertat, és un 
dret. Per tant, el que ha de fer qualsevol Govern, no només el de la Generalitat, tam-
bé el de l’Ajuntament de Barcelona, ha de ser garantir-la en tot moment, i per tant 
donarem suport a aquesta proposta de resolució. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Roldán, en representació del Grup 
Mixt. Quan vulgui.

Lorena Roldán Suárez

Sí, gràcies, president. De manera muy breve, nosotros estamos de acuerdo tam-
bién con esta propuesta. Tengo que decir que a mí me gustaba más el texto original, 
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porque la verdad es que, bueno, las enmiendas que presentan los grupos que apoyan 
al Gobierno pues ya sabemos que vienen siempre con las rebajas, en este caso, de 
verano y no sé ese matiz entre «incrementar», que era lo que ponía el texto original, 
y «reforzar», qué es lo que propone la enmienda, pues no sé exactamente a qué se 
va a referir.

Pero, bueno, en cualquier caso, quien quiere lo más quiere lo menos y, por 
tanto, nosotros estamos de acuerdo. Como ya hemos dicho, hay un problema de 
inseguridad, sobre todo hay un problema de percepción de inseguridad en la ciu-
dadanía y necesitamos incrementar –o en este caso reforzar– la dotación de las 
patrullas. Y uno de los puntos que se ha hablado también en la propuesta anterior, 
pues, evidentemente para esto hay que promover nuevas promociones de Mossos 
de Esquadra.

Por tanto, nosotros, por nuestra parte el voto será favorable.

El president

Gràcies, diputada. El diputat Mario García té..., per posicionar-se.

Mario García Gómez

Sí, president, gràcies. Tres coses molt breus. La primera és agrair el to i el suport 
a aquesta proposta de resolució per part dels grups. La segona, manifestar ràpida-
ment que el concepte de seguretat en el segle xxi ha de ser un concepte integral i 
integrador amb totes les accions de les administracions, especialment en els barris 
de les grans ciutats.

He parlat aquí de regeneració urbana, de nous habitatges, de nous equipaments, 
de noves zones d’activitat. Això ho he sentit en alguns grups de la sala, en altres no 
tant, i la seguretat és un terme global i genèric i no només més cossos policials, que 
també.

I per últim, deixi’m que expressi el meu convenciment i el del meu grup que els 
barris de la Marina tenen present, tenen futur i tenen molt de futur.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Ara passaríem a la votació de la PR. Hi ha alguna petició de votació per separat? 

(Pausa.) No?
Doncs, votaríem la PR.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, La PR queda aprovada amb 16 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

Proposta de resolució sobre la coerció contra individus o organitzacions 
per mitjà de la simulació de linxaments

250-00019/13

Passem al següent punt de l’ordre del dia, Proposta resolució sobre la coerció 
contra individus o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments. És a 
proposta del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula el  
seu portaveu, el diputat Espadaler. Quan vulgui, diputat.

Ramon Espadaler Parcerisas

Moltes gràcies, senyor president.
De fet, el que va motivar aquesta proposta de resolució podria semblar espe-

cialment una anècdota, però una anècdota que, de fet, es repetia i, per tant, tampoc 
voldríem elevar-la a categoria, però en qualsevol cas sí cridar l’atenció sobre una 
qüestió que ens preocupa.
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L’anècdota o l’episodi, més que anècdota, en qüestió es va esdevenir el 19 d’abril 
d’aquest any 2021. Recordaran que en aquells moments ja s’havien fet les eleccions 
al Parlament, ja coneixíem el resultat de les mateixes i encara estava en una fase de 
negociació, lògica, per altra part, entre els grups parlamentaris que van acabar for-
mant un Govern.

I en aquest context va aparèixer, doncs, en aquest cas en més d’un indret, jo en 
conec almenys dos, un perquè el vaig veure personalment a la C-17, a Hostalets de 
Balenyà, en un tram d’Osona, i un altre de similar a l’eix transversal, a la C-25, unes 
figures, uns ninots que simulaven persones, cadascun d’ells amb el logotip, amb la 
marca de diferents partits polítics, en aquest cas els tres partits polítics que, d’una 
manera o altra, donen suport al Govern: per un costat, la CUP, Junts per Catalunya 
i Esquerra Republicana, amb un lema que deia..., amb una pancarta que deia, els 
ninots estaven penjats del pont, cosa que impressionava quan passaves per la carre-
tera, perquè tenien una dimensió humana, i un cartell que deia: «El 52 per cent vo-
lem la independència. Primer avís.» Sobretot això del «primer avís», doncs, és una 
qüestió que frapa.

Però, servidor, que havia passat, és usuari habitual, en aquest cas, parlo de la 
C-17, recordo perfectament –i he anat a buscar la data– que es va esdevenir una cosa 
semblant el 2 de desembre del 2017. En aquest cas, no estaven penjats pel coll, sinó 
pels peus, de cap per avall. No eren tres, sinó que eren quatre ninots i els logotips 
dels partits als que representaven eren ben diferents. Era un logotip del Partit Popu-
lar, de Ciutadans, del Partit dels Socialistes, i també n’hi havia un quart, en aquest 
cas no era un partit polític, de Societat Civil Catalana, amb un lema més o menys 
explícit..., no demanant la independència, sinó el contrari. 

I això d’alguna manera ens va fer pensar, perquè, en qualsevol cas, es tracta d’un 
element que des de la nostra perspectiva ultrapassa el que podríem anomenar lliber-
tat d’expressió. 

Val a dir que en aquella primera..., ho dic per situar les coses en els seus justos 
termes, en aquella primera performance del 2 de desembre de l’any 17, els propis 
CDR de Vic es van desmarcar explícitament amb un comunicat..., no sé si dir-ne ofi-
cial, perquè no sé quin és el grau d’oficialitat d’un CDR, perquè no conec cap cara de 
ningú, diguéssim, llevat d’aquells que s’ho posen a la samarreta, però en qualsevol 
cas se’n va voler desmarcar. Ho dic per situar les coses exactament com són.

I això és el que ha motivat aquesta proposta de resolució que el que persegueix, 
amb la qual fem sobretot una reflexió conjunta des de les diferències que ens tenim, 
que són evidents, vull dir només cal veure el sentit de les votacions i les posicions en 
aquesta mateixa comissió, no?, però per expressar, en primer lloc, el rebuig absolut 
a qualsevol assenyalament, amenaça o coerció a persones, col·lectius, siguin partits 
polítics o organitzacions de qualsevol tipus, o simulacions de linxaments, amb inde-
pendència..., i és que l’exemple ens serveix per dir: escolti, amb la mateixa perfor-
mance han rebut sense excepció tots els aquí presents d’alguna manera, no?

Doncs, expressar aquest rebuig no des del corporativisme partidari, no és aquest 
el tema, sinó, escolti, hi han expressions que ultrapassen allò que és respectable, que 
és la llibertat d’expressió, i això no es pot de cap de les maneres permetre, no?

I en segon punt, demanar col·laborar en tot allò que sigui menester o que sigui 
possible per esclarir els fets. Val a dir que en el primer cas hi va haver denúncia, 
en el segon també; suposo que els Mossos d’Esquadra estan fent les investigacions 
pertinents. En un i altre cas els Mossos d’Esquadra van actuar amb molta celeritat, 
retirant aquestes figures dels trams respectius de les carreteres. 

I, en qualsevol cas, manifestar aquesta confiança. Però sobretot reflexionar i ma-
nifestar aquest nostre rebuig absolut i total a qualsevol assenyalament, amenaça o 
qualsevol coerció a persones, a institucions o a partits polítics. 

Aquest és el sentit de la proposta i demanaríem, doncs, el seu vot a favor.
Gràcies, senyor president.



DSPC-C 48
14 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CI  17 

El president

Moltes gràcies, diputat.
Ara té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de VOX, el diputat 

Macián. Quan vulgui.

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar, lógicamente, a favor 
de esta propuesta de resolución, porque si la violencia nunca es justificable en políti-
ca, ni en ningún otro ámbito de la vida, tampoco lo son las amenazas. Y de violencia 
y amenazas, en VOX sabemos mucho, porque, entre otras cosas, somos el partido 
más agredido en 2020, según el Observatorio de la Violencia Política.

Sí echamos de menos en la PR –pues quizás hay un olvido– en 2019, también 
aparecieron en Lleida unos muñecos de algunos partidos, entre otros VOX, acusán-
dolos de partidos del régimen, de ser culpables de la condena del delincuente Pablo 
Hasél, o unas amenazas, al puro estilo de la banda etarra, en Sarrià de Ter, el 7 de 
agosto de 2019, con frases como: «Amonal para Abascal» o «Alberto Tapa», que es 
el presidente de Lérida i actualmente diputado, que es un hombre en redes, «Alber-
to Tapa, bomba lapa». Pues, sobre estas cuestiones, obviamente, también queremos 
manifestar nuestra repulsa y nuestro rechazo. 

Y, en cualquier caso, votaremos a favor tanto a expresar el rechazo absoluto al 
señalamiento –aunque apercibiendo al PSC que el cordón antidemocrático también 
es una forma de señalamiento– y también de colaborar en todo aquello que sea me-
nester para el esclarecimiento de los hechos.

Muchas gracias.

El president

Ara té la paraula el diputat Pellicer, per part de la CUP - Un Nou Cicle per Gua-
nyar. Quan vulgui, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies. Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. Creiem que no s’ha 
de participar i no participarem de la criminalització de la protesta, ni de l’ús que 
es fa d’aquestes accions simbòliques per criminalitzar la protesta i, en tot cas, sí 
que emplaçaríem a posar el mateix èmfasi que es posa en fer aquestes PRs en de-
fensa..., amb aquestes proposicions en l’àmbit de garantir els drets de les persones, 
a garantir el dret a la protesta i, per exemple, de derogar la llei mordassa, que això 
sí que és una veritable amenaça a la protesta, als drets de la ciutadania i a la mo-
bilització.

Gràcies.

El president

Ara té la paraula el diputat Parés, en representació d’En Comú Podem. Quan 
vulgui.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari no donarà suport a aquesta 
proposta de resolució, sense que això vulgui dir que, òbviament, sí que condemnem 
les formes d’amenaça, de coerció, d’assenyalament, etcètera, però és obvi que vivim 
ara mateix en un estat on hi ha persones empresonades per expressar les seves opi-
nions en tuits i, per tant, crec que hem de ser molt curosos a l’hora d’analitzar les 
qüestions de protesta, de manifestació, la llibertat d’expressió.

I, des de la discrepància que puguem tenir amb aquestes expressions, doncs, no 
crec que haguem d’anar a la limitació, perquè malauradament ja tenim prou limita-
des aquestes fórmules d’expressió i que, per tant, creiem que no és el que pertoca ara 
mateix i que, en tot cas, el que ens ha de preocupar és que hi hagi gent en aquesta 
situació, simplement per la seva llibertat d’expressió.
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I els fets que s’exposen en la proposta de resolució, que òbviament no els com-
partim, però en tot cas també creiem que cal relativitzar i que tampoc, diguéssim, 
no ens cal elevar-los a categoria, com sembla que finalment s’acaba fent amb aquesta 
proposta de resolució, tot i que el diputat proposant deia que no era exactament així.

Per tant, no donarem suport a la proposta.
Gràcies.

El president

Té la paraula el diputat Alonso, en representació del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Quan vulgui.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Primer de tot, constatar que això de rebutjar la coerció o la 
violència va per barris. 

Nosaltres també defensem la llibertat de manifestació, la llibertat d’expressió i 
sobretot també la reclamem en aquests moments per al poble cubà, que està patint 
l’opressió d’un règim comunista que fa massa anys que dura. 

En tot cas, l’extrema dreta, tant que se’n parla, fa molts anys que està present a 
Catalunya, i des de Ciutadans ho sabem molt bé, com també altres grups polítics 
catalans, perquè ho hem patit i de tant en tant encara ho seguim patint. Des de pin-
tades i atacs amb martells a les seus, fins a ninots penjats, i neteges amb llegiu de 
places públiques intentant coercir-nos per impedir una cosa que és fonamental, que 
és el lliure exercici dels nostres drets fonamentals i del dret de representació de la 
ciutadania. 

El Govern de la Generalitat ha de tenir en aquesta qüestió una actitud proactiva. 
No només ha de col·laborar en el que sigui menester per a l’aclariment dels fets, sinó 
que ha de garantir que, efectivament, aquests fets són aclarits finalment.

I reiterar el suport a aquesta proposta de resolució i el rebuig a qualsevol intent 
de coerció de la llibertat política i civil del conjunt dels ciutadans de Catalunya.

El president

Té la paraula la diputada Roldán, en representació del Grup Mixt. Quan vulgui, 
diputada.

Lorena Roldán Suárez

Sí, gracias, presidente. La verdad es que a mí me sorprende un poco que se ha-
ble de este tipo de acciones. Se ha llegado a decir «anécdota» o «performance». 
Creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre: estos son actos deleznables, 
que lo que pretenden es señalar, amedrentar y amenazar a colectivos concretos. 

Me da igual el cartel que lleve el muñeco, me es igual si habla de un partido 
constitucionalista, o de un partido independentista o de quien hable. Creo que hay 
que rechazarlo, en cualquier caso.

Decir también que se ha hablado de la libertad de expresión. El paraguas de la 
libertad de expresión no lo acoge absolutamente todo y aquí de lo que estamos ha-
blando –insisto– es de señalamiento a ciertos colectivos, especialmente a algunos 
que lo están pasando mal en Cataluña en los últimos años por parte de los radicales.

Por tanto, nosotros desde aquí, evidentemente, manifestamos nuestro rechazo, 
nuestra condena absoluta a este tipo de conductas y vamos a votar que sí a esta pro-
puesta de resolución.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Esteve, en representació del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputada.

Mercè Esteve i Pi

Gràcies, president. Diputats, diputades, ens trobem davant d’una proposta de re-
solució que ens remet a uns fets, uns fets que no haurien d’haver succeït mai. 
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S’ha de partir de la base que aquests fets no es poden qualificar com un exercici 
de llibertat d’expressió, és veritat, sinó de veritables amenaces, perquè ningú està per  
sobre de ningú, ja sigui per amenaçar, per coaccionar, constrènyer, pressionar,  
per apallissar o, fins i tot, per arribar a matar, i encara menys pel simple propòsit 
d’expressar les seves idees polítiques.

És veritat que les crítiques o les discrepàncies polítiques o ideològiques han exis-
tit sempre. Això és signe de diversitat i de riquesa en un país on la cultura democrà-
tica permet la diversitat d’opinions, però aquestes mai poden traspassar certs límits 
i acabar convertint-se en amenaces a les persones. 

El reflex d’una societat madura en una democràcia hauria de ser el respecte, el 
diàleg, l’entesa, però mai, mai, la imposició. Perquè quan tenim la intolerància bar-
rejada amb la crítica destructiva res pot anar bé. Tothom ha de ser respectat i ser 
conseqüent amb el respecte vers els demés. 

I quan parlem de democràcia a Catalunya ja en patim prou del seu dèficit. Alguns 
presumeixen que vivim en democràcia i aquí a Catalunya patim les conseqüències 
del desequilibri democràtic que vivim, i en molts sentits. Per una banda, tenim l’ex-
trema dreta i la seva intolerància; per una altra, la repressió dels poders de l’Estat 
que escanyen la dèbil democràcia; per l’altra, delictes d’odi, d’amenaces, de coac-
cions a qui no pensa o qui no actua com el mateix que delinqueix.

Així doncs, tenim, en alguns casos, absència d’arranjaments institucionals i per-
sistència de conflictes entre estructures i, per una altra, carència de valors o valors 
que simplement estan distorsionats, desplaçats o decantats.

I això és el que patim aquí a Catalunya, i no anem bé. Per tant, és evident que des 
del nostre grup, des del nostre Grup Junts per Catalunya, rebutgem i condemnem 
qualsevol amenaça directa o indirecta a cap persona, perquè en una democràcia, és 
veritat, no hi ha espai per a les amenaces. No hem de permetre cap atac, ni a les 
persones ni a la democràcia, perquè, com ja us he dit, ja prou malalta la tenim. No 
la deixem afeblir més.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. 
Ara té la paraula la diputada Picas, en representació del Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana. Quan vulgui diputada.

Núria Picas Albets

Moltes gràcies, president. Primer de tot, donar tot el suport i reforç als bombers 
que des d’ahir i tota la nit, i que encara estan treballant en l’incendi de Martorell 
i Castellví de Rosanes, i esperem que aquesta marinada s’aturi per intentar apagar 
l’incendi del tot. 

Dit això, el Grup Parlamentari d’Esquerra també rebutgem i condemnem tota 
manifestació exercida a través de l’amenaça o la coerció, sigui aquesta directa o in-
directa cap a qualsevol organització política, social, sindical i cívica o cap a qual-
sevol ideologia. 

Casos com aquests que citen, la simulació de linxaments, com tantes altres ame-
naces o coercions que hem pogut veure aquí i arreu, són absolutament condemna-
bles. Així doncs, tota protesta, crítica o discrepància política ha de ser escoltada, 
però no es pot permetre la comissió d’un delicte per expressar-se. 

Dit això, m’agradaria fer alhora un matís i és que no tot es pot emmarcar dins 
d’aquesta premissa. No tot s’hi val. No tot es pot subsumir en el mateix supòsit. Tre-
ballem per una societat tolerant, però aquesta societat ha de ser intolerant amb la 
intolerància, com va expressar el filòsof austríac Karl Popper. 

El que no podem permetre és que els discursos d’odi i tot allò que promogui el 
feixisme instrumentalitzi la crítica per seguir fomentant odi i promoure el feixisme.
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Per tant, tota la condemna cap a qualsevol amenaça, però tota la intolerància i 
el suport a l’activisme i la denúncia constant i visibilitzada contra els discursos que 
puguin alimentar el feixisme i l’odi. 

Per tant, nosaltres, òbviament, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputada. Ara passaríem a la votació de la proposta de resolució. 
Entenc que no es fa votació separada dels punts simples, que són molt simples, 

i llavors passem.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra de la proposta de resolució?
Abstencions?
Doncs, la proposta de resolució queda aprovada amb 15 vots a favor, 1 vot en con- 

tra i una abstenció. 

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra

250-00066/13

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 4, Proposta de resolució 
sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i que defensarà el diputat Espadaler. Quan vulgui, 
diputat.

Ramon Espadaler Parcerisas

Moltes gràcies, senyor president.
Em permetran que comenci centrant una mica el tema, perquè aquesta proposta 

de resolució crec que és transcendent en la mesura que totes són molt respectables.
Però, en primer lloc, nosaltres considerem que un policia..., no nosaltres, ho con-

sidera així la llei, ho consideren tots els països democràtics del nostre entorn, és un 
servidor públic, un funcionari, al qui de fet li hem encomanat una funció específica 
i bastant diferent, en molts casos, a la resta dels servidors públics: «preservar i ga-
rantir la seguretat, restituir quan s’escaigui l’ordre públic, retornar a la legalitat quan 
aquesta s’hagi trencat», per tant, és una encomana particular.

Precisament, per aquesta particularitat li hem donat un estatus, l’hem fet..., la po-
licia és agent de l’autoritat, però no li hem donat aquest estatuts d’agent de l’autoritat; li  
hem donat també en exclusiva el monopoli de l’ús de la força, no el tenen altres 
servidors públics, només el tenen els policies, i li hem donat també aquelles eines, 
aquells materials, aquells recursos materials necessaris per fer aquesta encomana de 
feina, òbviament –i això no es pot menystenir, en absolut–, amb elements de con-
trol, amb protocols que siguin suficients i clars, amb formació i amb els criteris que 
tantes vegades ens hem repetit a nosaltres mateixos que figuren en qualsevol text 
legal que parli de cossos policials, que són els de la proporcionalitat, l’oportunitat i 
la congruència.

Amb aquesta lògica, l’article 7 de la llei de la policia vigent, de la Policia de 
la Generalitat de Catalunya - Cos de Mossos d’Esquadra, garanteix, per llei, amb 
aquest article 7, l’assistència jurídica davant dels tribunals quan la seva actuació si-
gui judicialitzada, com a conseqüència de la seva actuació aquesta és judicialitzada 
per una amenaça, per exemple, doncs, està garantida per llei, com passa en totes les 
policies dels països democràtics, aquesta defensa. 

Aquesta cobertura legal, des del nostre punt de vista, i de fet des de la llei, es pot 
donar de dues maneres diferents.

En primer lloc, prestant-li assistència jurídica quan, en efecte, s’hagi judicialitzat 
la seva actuació, a conseqüència per exemple d’una denúncia, donant-li aquesta em-
para, aquesta assistència jurídica, o bé una altra manera –si volen vostès indirecta, 
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però que no deixa de ser un element de defensa–, formulant acusacions particulars 
contra aquelles persones que hagin agredit un policia en exercici de la seva respon-
sabilitat, per exemple, molt particularment, perquè és on es donen els supòsits, en 
l’àmbit de l’ordre públic, no?

I aquesta defensa, per nosaltres aquest no és un tema gens menor –i crec hones-
tament que pel cos de Mossos d’Esquadra tampoc–, es dóna des del Departament 
d’Interior, perquè té unes particularitats diferents. Si anéssim a mirar l’estadística, 
no ho hem fet, però farem la pregunta, a veure quin tipus de defenses judicials dóna 
el Gabinet Jurídic Central al conjunt de funcionaris públics, veuríem que tenen poc 
a veure amb delictes que tenen a veure amb el Codi Penal; serien més en casos de 
prevaricació, en casos de falsificació documental. En el cas de les policies, el gruix 
de les defenses té molt a veure, amb l’exercici de la seva responsabilitat, en l’ús de 
la força en la majoria de les vegades, no?

En aquest sentit, nosaltres veiem amb preocupació, doncs, que en l’acord que 
van materialitzar Esquerra Republicana i la CUP en un dels seus punts manifestava  
clarament que aquesta defensa havia de sostreure’s del Departament d’Interior i po-
sar-se a l’òrbita del Gabinet Jurídic Central. Val a dir que els responsables, els ju-
ristes que fan aquesta feina de defensar els policies, els que estan especialitzats en 
la matèria, no estan despenjats, òbviament, del Gabinet Jurídic Central, però sí que 
estan especialitzats i depenen de la conselleria d’Interior, de la Secretaria General i 
de la Direcció General de la Policia, que són els que acaben decidint cada cas.

La interpretació que hem fet nosaltres –i crec que no ens equivoquem– és que 
es consolidi una tendència que vàrem començar a veure en l’anterior legislatura, en 
la passada legislatura, que és que davant de determinades acusacions particulars 
que incomodaven moltes vegades el Govern se sostreia del Departament d’Interior 
la capacitat de fer aquesta defensa dels mossos, aquestes acusacions particulars, i 
se situava en un altre àmbit, a l’entorn de Presidència, a l’entorn del Gabinet Jurídic 
Central, de manera que en alguns casos, doncs, es podia ser més flexible. Per dir-
ho d’alguna manera, es passa de fer una defensa tècnica d’aquells casos, doncs, que 
feia des de sempre el Departament d’Interior, des de les èpoques més primigènies, 
a fer una defensa ja no tant tècnica i segurament més política, discriminant a veure 
en quins casos s’ha de presentar l’acusació particular i quins no, amb la qual cosa 
es genera una gran inseguretat cap al Cos de Mossos d’Esquadra. Per un costat, els 
donem la instrucció, el mandat de fer una feina excepcional, difícil, complexa, amb 
riscos fins i tot per a la seva pròpia integritat física, i per l’altre costat els desprote-
gim en aquest sentit, doncs, no donant-los les eines suficients.

I per això hem presentat aquesta proposta de resolució amb la qual pretenem, en 
primer lloc, garantir la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
l’actuació dels quals s’hagi vist judicialitzada per aquestes raons. En segon lloc, ga-
rantir que el Departament d’Interior compareixerà com a acusació particular quan 
hi hagi aquests casos de lesions. En tercer lloc, donar compliment, de fet, al que diu 
l’article 3, l’article 39.2 i el 48 de la Llei 10/94, de la policia, que els empara preci-
sament en això, com són emparades totes les policies del nostre entorn democràtic 
de països. I, en quart lloc, mantenir en el si del Departament d’Interior –i això no és 
anecdòtic, és senzillament perquè estem parlant d’un grup d’advocats especialistes 
en qüestions penals i amb aquest tipus de matèries. No és gratuït que demanem que es  
preservi dins el Departament d’Interior per aquestes raons i que siguin aquests ad-
vocats, a més a més, els que facin l’exercici d’aquesta feina, com fan des de fa dèca-
des al servei del cos de Mossos d’Esquadra.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula, en representació del Grup de Junts per Cata-
lunya per presentar les esmenes, el diputat Alonso-Cuevillas. Quan vulgui, diputat.
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Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol

Bé, nosaltres hem presentat unes esmenes conjuntament amb el Grup d’Esquer-
ra Republicana, però a la vista de la intervenció del diputat del grup proposant hem 
de dir que la proposta de resolució que se’ns sotmet a votació ens sembla estèril i 
demagògica.

La defensa dels Mossos d’Esquadra, la defensa del funcionariat, en definitiva, és 
una exigència legal, per tant no deriva del que aprovem o deixem d’aprovar aquí. Vos-
tès saben, i ho hem comentat en aquesta comissió, que el problema amb el que vostès 
pretenen burxar no és tant pel fet que es produeixin les acusacions o es defensi els 
Mossos, sinó per un sistema judicial imperfecte, un sistema judicial imperfecte que 
comença amb una fiscalia que assumeix acríticament aquells atestats que es fan des  
de la policia sense cap filtre de veracitat, i amb un sistema judicial, amb un poder 
judicial que amb un noranta i escaig per cent de les ocasions condemna també sense 
fer cap tipus de valoració crítica, seguint el dictat de la fiscalia, que no deixa de ser 
el propi de la policia.

Per tant, aquesta és la situació. El remei d’aquesta situació no el resoldrem amb 
aquesta proposta de resolució. Intentar incidir aquí qui ha de mantenir o deixar de 
mantenir la defensa dels Mossos d’Esquadra o de qualsevol altre funcionariat crec 
que és una qüestió que competeix al Govern i a l’organització del Gabinet Jurídic 
Central i, per tant, com deia, ens sembla que la proposta és demagògica i estèril. 

I les esmenes que hem presentat tenen per objecte treure..., perquè en definitiva 
en el fons sí que hi estem d’acord, treure aquelles afirmacions que la converteixen en 
això, en demagògica, per intentar que sigui una cosa exclusivament neutra.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Castillo, en representació del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana. Quan vulgui, diputat.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Els companys del PSC plantegen avui una proposta de reso-
lució sobre la defensa judicial dels agents del cos de Mossos d’Esquadra i nosaltres, 
el Grup Republicà, amb el Grup de Junts, ens hem plantejat al respecte de la matei-
xa una sèrie d’esmenes que no han estat acceptades, cap, ni tan sols parlar-ne, que 
estan en el seu dret, naturalment, però ho constato: ni una sola de les que els hem 
proposat.

Nosaltres estem d’acord –deixi’m que ho digui directament, només faltaria– en 
garantir la defensa judicial als i les agents del cos quan es judicialitza la seva actua-
ció. Creiem que quan hi hagi lesions acreditades –hi insisteixo, lesions acreditades–, 
l’Administració pública ha de comparèixer, només faltaria. Volem que tots els treba-
lladors públics estiguin al màxim de protegits. 

Les nostres esmenes pretenien acotar l’obligació que té la Generalitat de defen-
sar els Mossos quan estaven exercint el seu treball, deixant simplement palès que 
aquesta obligació és igual per a tots els funcionaris públics en l’exercici de les seves 
funcions. És a dir, no volem pas fugir d’aquesta obligació, ni la volem aigualir, però 
tampoc volem crear un greuge comparatiu amb altres treballadors o treballadores 
públics, que naturalment tenen el mateix dret a ser defensats per la seva Adminis-
tració de referència.

Amb el nul esforç per arribar a algun tipus d’acord sembla que més es vol con-
frontar amb el Govern que no pas arribar a acords reals, de coses tangibles que es 
puguin aprovar i després portar a terme la realitat, confrontar i només buscar perfil 
propi.

Insisteixo, la Llei 10/94, de la policia de la Generalitat, en el seu article 39, anome-
nada en la PR, remet en els seus drets i deures dels membres del cos de Mossos d’Es-
quadra, els mateixos que els pertoquen en tant que funcionaris de la Generalitat. 
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Igualment, en relació amb el manteniment del cos de lletrats especialitzats en 
la defensa dels agents investigats per raó de la seva actuació policial, la Llei 7/96, 
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració la Generalitat de Catalunya és 
taxativa quant al tema –ja ho ha dit el company que m’ha precedit–: «La represen-
tació i defensa de la Generalitat i dels seus funcionaris correspon als advocats de la 
Generalitat i només de forma excepcional, disposició addicional de la llei, i en casos 
excepcionals, i amb una resolució motivada prèvia del director del gabinet jurídic, 
poden encarregar-se les funcions que la llei atribueix als lletrats de la Generalitat a 
d’altres funcionaris de la Generalitat.»

I tot i determinar que ho poden fer en situacions especials, també estan obligats a 
seguir les directrius dels lletrats de la Generalitat que, siguin o no dins de la conse-
lleria Interior, ha de ser irrellevant. Potser hi ha alguna altra intencionalitat, vaja.

En definitiva, companys i companyes, el Govern a la Generalitat, en compliment 
de les seves obligacions que li marca aquesta normativa, garanteix i garantirà la de-
fensa judicial dels i les agents del cos de Mossos d’Esquadra per tal de protegir-los 
en la seva condició de funcionaris i per actes derivats de les seves funcions, i aques-
ta defensa i protecció jurídica s’instrumentalitzarà mitjançant el Cos d’Advocats de 
la Generalitat, sense perjudici que es pugui fer alguna excepció en casos específics 
que ho requereixin, doncs l’exercici de la defensa dels agents per llei correspon al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat. Altres solucions són extraordinàries, excepcionals 
i, tot i que es poden habilitar aquestes defenses, sempre haurien de dependre igual-
ment del Gabinet Jurídic de la Generalitat. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara perquè es posicionin davant de la PR, té la paraula 
el diputat Macián, del Grup Parlamentari de VOX. Quan vulgui, diputat.

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, presidente. Nosotros vamos a votar a favor de los cuatro puntos 
de esta propuesta de resolución. Sí queremos llaman la atención sobre el punto 2, 
que dice que hay que hay que «garantir que el Departament d’Interior compareixerà 
com a acusació particular en les diligències judicials en aquells casos en què els 
agents hagin resultat lesionats en exercici de la seva responsabilitat» y desde VOX 
preguntamos qué ¿por qué sólo cuando hay lesiones en el ejercicio de su responsa-
bilidad? El artículo 39.2 de la Ley de la policía de la Generalitat establece que la 
Generalitat protegerá a los Mossos d’Esquadra en el ejercicio de sus funciones. No 
establece ninguna otra limitación.

Nosotros entendemos que la Generalitat ha de comparecer como acusación par-
ticular frente a todo acto violento, toda agresión y todo atentado contra los Mossos 
d’Esquadra, porque no tiene sentido tolerar que nuestras fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado hayan de recibir botes de pintura, adoquines, se les escupa o se les 
veje de cualquier otra manera. Y la Generalitat, como decimos, ha de comparecer 
no sólo cuando hay lesiones acreditadas.

Los Mossos no pueden ser nunca moneda de cambio en las negociaciones polí-
ticas entre Esquerra, Junts y los antisistema. No se puede desproteger a los Mossos 
d’Esquadra, porque si no los protegemos no esperemos que estén a la altura de las 
circunstancias. Y, mire, sobre todo lo que no puede ser es que se pretenda desprote-
ger a los Mossos d’Esquadra y se pretenda proteger a los golpistas creando fondos 
para pagar sus fianzas. Es decir, los Mossos desprotegidos y los golpistas, ultrapro-
tegidos.

Hecha esta salvedad, nosotros votaremos a favor de los cuatro puntos de la mo-
ción.

Muchas gracias.
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El president

Ara té la paraula el diputat Pellicer, per la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Quan vulgui, diputat. 

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies. Bé, nosaltres, òbviament, votarem en contra d’aquesta proposta de re-
solució.

Ni els articles 7, 39, ni 48 de la Llei de la policia marquen l’obligatorietat de per-
sonar-se com a acusació particular. Tampoc la Llei de serveis jurídics de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, a través del que sembla que s’habilita aquesta 
acusació particular, en cap text legal i en cap entramat marca l’obligació de la Gene-
ralitat de personar-se com a acusació particular, en cap ni un.

Per tant, les acusacions particulars que es fa contra manifestants són fruit de la vo-
luntat política del Govern de la Generalitat i són fruit de les pressions i les dinàmiques 
internes que obliguen a fer-ho i de les dinàmiques passades en què es venia fent. 

A partir d’aquí, nosaltres creiem que al més aviat possible s’ha d’aturar l’anoma-
lia que suposa que la Generalitat enviï manifestants a la presó a través de les seves 
acusacions particulars. No estem parlant de la defensa de funcionaris, estem parlant 
d’acusacions particulars contra manifestants i estem parlant en un context de doble 
penalitat, en què ja hi ha una fiscalia que fa d’acusació contra aquestes persones 
manifestants.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució i reiterem 
que és imprescindible que s’aturin les acusacions particulars contra manifestants, ja 
que no tenen cabuda, segons la nostra opinió, en un Estat democràtic i de dret. 

El president

Gràcies, diputat. Ara té la diputat Parés, en representació del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem. Quan vulgui, diputat.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari, doncs, mostra forces..., mol-
tes discrepàncies amb l’anàlisi que es fa en aquesta proposta de resolució, perquè el 
grup proposant hi veu una creixent judicialització de les actuacions policials; nosal-
tres el que veiem és una creixent presència de la brutalitat policial, que segurament 
és la que després porta lloc a la seva judicialització. On el grup proposant veu una 
defensa de caràcter tècnic, nosaltres hi veiem una defensa de caràcter corporatiu i 
que, per tant, cal modificar. 

I si bé és cert que podem compartir amb el grup proposant que, efectivament, 
els cossos de policia són els únics que estan legitimats per exercir la violència i, per 
tant, tenen el monopoli de la violència, nosaltres no creiem que per això se’ls hagi 
de donar un privilegi en determinades..., en la seva defensa. Han de ser defensats per 
part de l’Administració pública igual que la resta de servidors públics, però el que 
sí que veiem és que justament per l’especificitat de la tasca que fan i l’exercici del 
monopoli de la violència, el que cal i no tenim són suficients mecanismes d’avalua-
ció, de rendició de comptes i mecanismes independents per poder fer això; que no 
els tenim i que aquest sí que creiem que s’haurien de derivar de l’especificitat de la 
tasca que fan els cossos policials.

De tasques complexes, n’hi ha moltes, no només la policia fa tasques complexes; 
un cirurgià o una cirurgiana també fan tasques complexes i, per tant, al final tots 
els servidors públics entenem que han de recaure sota del mateix sistema de pro-
tecció legal, especialment en aquest cas quan resultin lesionats. Per tant, en això sí 
que estaríem d’acord, però en qualsevol cas –com dic– el conjunt de la proposta de 
resolució que es planteja creiem que analitza la realitat des d’un prisma o des d’una 
perspectiva que nosaltres no compartim i que, de fet, veiem de forma molt diferen-
ciada i, per tant, no votarem a favor tampoc d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.
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El president

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

Matías Alonso Ruiz

Molt gràcies, president. Des del Grup Parlamentari de Ciutadans, estem d’acord, 
jo diria que molt d’acord amb la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Hi estem d’acord en el fons i en la forma.

La proposta de resolució, a parer nostre, se centra en el quid de la qüestió, la més 
que tèbia posició del Departament d’Interior en la defensa jurídica dels Mossos, es-
pecialment quan fan tasques d’ordre públic i els qui ataquen la convivència i atemp-
ten contra la seguretat pública són de la corda separatista. Crec que no ens podem 
permetre una sensació d’indefensió per part dels Mossos d’Esquadra. 

Les esmenes presentades pels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i de 
Junts per Catalunya segueixen la tònica habitual de fugir d’estudi per part del Go-
vern de la Generalitat. Una qüestió aquesta, la de fugir d’estudi, quan es tracta de  
defensar la tasca que, encara que sense el suport del propi Govern, fan els agents dels  
Mossos, és molt preocupant. I la fugida d’estudi per part dels grups que donen su-
port al Govern, a parer nostre, sí que és demagògica.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Roldán. Quan vulgui, diputada.

Lorena Roldán Suárez

Sí, gracias, presidente. Nosotros estamos a favor también del contenido de esta 
propuesta de resolución.

Sí que hay algunos puntos que nos parece que son susceptibles de mejora y creo 
que se han comentado ya.

Respecto al punto 2, no creo que haya que extralimitarse solamente a los casos 
de lesiones acreditadas, sino en cualquier caso cuando se produzca un atentado con-
tra algún agente de la autoridad.

Y creo que es una propuesta que es necesaria después de ver sobre todo..., yo 
creo que todos recordamos al conseller Sàmper haciendo declaraciones del tipo..., 
decir que iban a rebajar al máximo la petición de condena para los radicales que ha-
bían sido acusados de agredir a Mossos d’Esquadra en los recientes altercados que 
hemos tenido que vivir desgraciadamente en Cataluña. Ese típico trilerismo al que 
juega siempre el Govern de la Generalitat y donde siempre salen perjudicados los 
mismos, en este caso los agentes de los Mossos d’Esquadra, que muchas veces han 
servido de moneda de cambio entre las negociaciones de los grupos que apoyan al 
Gobierno y, en ese caso de los grupos del Gobierno, con conocidos grupos antisis-
tema que hoy ya han demostrado aquí pues que no les interesa para nada proteger la 
labor y el trabajo que hacen los agentes de los Mossos d’Esquadra.

Se ha hablado también, se ha vuelto a insistir en la idea de brutalidad policial, 
que se dice así muy alegremente, sin aportar ningún tipo de fundamento al respecto. 
Insisto en que se deje de criminalizar al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que lo 
que esperan de nosotros es nuestro apoyo.

Y, en este caso, esta propuesta va encaminada en ese sentido. Por tanto, nosotros 
le daremos apoyo.

El president

Gràcies, diputada. Ara el diputat Espadaler té de dos minuts per posicionar-se 
respecte les esmenes presentades conjuntament per part del Grup Parlamentari d’Es-
querra i del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputat.
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Ramon Espadaler Parcerisas

Sí, moltes gràcies, senyor president, amb brevetat. en primer lloc, agraïm molt 
sincerament la intervenció de la CUP. Jo crec que ha estat tremendament aclari-
dora pel que fa als grups que donen suport al Govern. És exactament allò que ens 
temíem, que està marcant el pas al Govern i que està incidint en aquells temes tan 
sensibles...

El president

Diputat...

Ramon Espadaler Parcerisas

...com els del Departament d’Interior. 

El president

Diputat, és per posicionar-se davant de les esmenes.

Ramon Espadaler Parcerisas

Sí, és que aquí vaig, eh? Ja arribaré a les esmenes. 

El president

Ja, però és que en principi...

Ramon Espadaler Parcerisas

...ho entendrà millor si faig tota aquesta brevíssima disquisició.

El president

Li ho recordo.

Ramon Espadaler Parcerisas

Ara m’ha trencat les oracions. (Rialles.) Però segueixo. No estem parlant, en cap 
cas, d’un privilegi. Per això no hem acceptat les esmenes dels grups que donen su-
port al Govern. No estem parlant d’un privilegi, estem parlant d’un cos funciona-
rial, sí, que en moltes coses és idèntic a la resta de funcionaris, sí, però en d’altres 
és molt diferent.

Que tingui la capacitat d’utilitzar la força, que tingui el patrimoni en exclusiva, le-
gal, de poder utilitzar la força el fa diferent i, per tant, requereix... No, no és un privi-
legi, és un acte de justícia, que equilibra el fet que cada vegada que utilitzi la força pot 
ser que es vegi judicialitzada la seva actuació. Per tant, és exactament aquest. 

I és aquesta la raó de fons per la qual no acceptem les esmenes, que sí que n’hem 
parlat amb representants del departament també, perquè el que pretenen és igua-
lar-ho, és a dir aigualir-ho. I sí, que ens refermen en les paraules: el que era fins ara 
una defensa tècnica que feia un gabinet d’advocats que estaven al Departament d’In-
terior, però que òbviament depenien del Gabinet Jurídic Central –compte, que no 
era un cos externalitzat ni diferent, però sí especialitzat en una matèria tan sensible 
com aquesta–, ara vostès ho detreuen.

I el fons de la qüestió, el fons de la qüestió és perquè a partir d’ara –i ja ho vam 
començar a veure en l’anterior legislatura– hi hauran acusacions que es faran i acu-
sacions que no, i la tria sobre això no serà una tria tècnica, sinó que serà una tria 
política, i això ho lamentem profundament.

El president

Gràcies, diputat. Ara passem a votar la proposta de resolució. 
Hi ha alguna petició de vot per separat?

Carles Castillo Rosique

Sí, el 2 i 3 poden anar junts i l’1 i el 4 per separat, diguem-ne.

El president

O sigui, 1, 2... (Rialles.) No, però quins poden anar junts has dit? (Pausa.)  
2 i 3?
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El president

Ja està. Doncs, passem a votar el punt número 1 de la proposta de resolució. 
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions?
Doncs, el punt número 1 queda aprovat per 7 vots a favor, 2 vots en contra i 8 abs-

tencions. 
Ara votem els punts números 2 i 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Els punts números 2 i 3 queden aprovats per 11 vots a favor, 1 en contra i 5 abs-

tencions.
I ara passem a votar l’últim punt de la PR.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt no queda aprovat, per 7 vots a favor i 10 en contra. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior i la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de 
prevenció d’incendis forestals del 2021 i la preocupació dels sindicats 
del Cos de Bombers de la Generalitat pel que fa a aquesta qüestió

354-00020/13

Doncs, ara passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de ses-
sió informativa a la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de prevenció 
d’incendis forestals del 2021 i la preocupació del sindicat del Cos de Bombers de la 
Generalitat pel que fa a aquesta qüestió.

És una proposta que va presentar el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Si vol l’explicació, diputada.

Judit Alcalá González

Moltes gràcies, president. Primer de tot, volem fer arribar el nostre suport als 
cossos de bombers i bomberes, cossos d’emergències, SEM, agents rurals, agents 
forestals, Mossos d’Esquadra i policies que estan treballant des d’ahir per apagar i 
mitigar l’incendi forestal de Castellví de Rosanes i Martorell.

I un cop dit això, avui demanem la compareixença en aquesta comissió del Par-
lament..., volem la compareixença del conseller d’Interior de la Generalitat i de la 
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i el motiu d’aquesta sol-
licitud és simplement per informar a la comissió de la campanya de prevenció d’in-
cendis forestals 2021.

Per al nostre grup parlamentari, aquest és un tema cabdal i en fem especial aten-
ció. El canvi climàtic i la despoblació del camp que estem patint fa que la cura, la 
prevenció i el manteniment dels nostres camps i boscos tingui especial relleu a Ca-
talunya.

Els experts preveuen que cap al 2050 hi hagi un augment de temperatura de la 
conca mediterrània de dos graus i mig. Això significa major possibilitat o risc de 
patir sequeres, un augment de zones de desertització i possible manca de cabdal hi-
drogràfic a Catalunya.

Si a aquests fets li lliguem l’abandonament de les tasques tradicionals als nostres 
camps i boscos, que mantenien l’ecosistema, de manera evident el risc de patir in-
cendis s’eleva de manera exponencial.
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I és per això que les tasques de prevenció d’incendis són d’especial rellevància 
en l’actualitat.

I com no pot imaginar, i tal com ho dèiem, ens hem reunit amb els sindicats i ens 
han manifestat el seu desencís amb el conseller de com va publicitar la campanya 
de prevenció. La manera com ho van comunicar va ser molt per sobre, sense escol-
tar les seves demandes, moltes d’elles referides fins i tot a la dotació material amb 
la que poden fer la seva feina, i la veritat és que ens hem quedat preocupats per la 
campanya, perquè sembla que no serà fàcil.

Entenem que el diàleg i la implicació de tots plegats en aquest Parlament i la cor-
responsabilització i de la pròpia ciutadania és quelcom cabdal per contribuir a tenir 
la cura del medi ambient i disminuir així tots els riscos d’incendis que hi ha a Cata-
lunya.

No podem badar pas en aquest tema, necessitem tota la informació possible so-
bre la campanya de prevenció, sobre els plans d’acció previstos, sobre les dotacions 
de personal, sobre el compliment de les seves necessitats, per tal de fer la seva feina 
com cal, i les accions concretes del territori, per tal de fer un seguiment atent i una 
avaluació de les accions fetes. 

Si volem tenir una Catalunya en condicions, com tots volem, òptimes, però si so-
bretot volem deixar a les generacions posteriors una Catalunya neta, sostenible i en 
bones condicions, les campanyes de prevenció d’incendis i la tasca de bombers i els 
agents rurals és quelcom fonamental per a nosaltres.

I és per això que sol·licitem la compareixença conjunta del conseller i la conse-
llera.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Hi ha algun grup que es vulgui posicionar o podem fer-ho 
com habitualment es fa, que és una presentació una miqueta més curteta, diputada, 
(rialles), no passa res, però li ho recordo, i llavors, doncs, passem a la votació.

Doncs, votació de la sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, queda aprovada la sol·licitud de compareixença per 9 vots a favor i 8 en 

contra. 

Sol·licituds de compareixença 
356-00040/13, 356-00041/13 i 356-00042/13

Ara passaríem al punt número 9, sol·licitud de compareixença del secretari ge-
neral del Departament d’Interior davant de la Comissió d’Interior, perquè informi 
sobre els objectius i les línies estratègiques del departament.

Sobre la sol·licitud de compareixença, presentada pel Grup Parlamentari de VOX 
a Catalunya, i té la paraula el senyor Sergio Macián.

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Solicitamos la compare-
cencia del secretario general para fijar los objetivos y las estrategias de la secretaria 
general. 

Entendemos que, en estos primeros compases de legislatura, en esas primeras 
comisiones es importante que el señor Amorós nos pueda explicar cosas atinentes 
a la estructura del departament, a les infraestructuras, como el Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, y también a la defensa de los Mossos d’Esquadra.

Nada más.
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El president

Senyor diputat, si li sembla bé, pot fer l’explicació de les tres peticions que té, i 
així després passem a la votació, perquè són del seu grup...

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias. Sí.

El president

...i van en la línia. Per agilitar-ho.

Sergio Macián de Greef

Muy bien. En cuanto a la segunda de las solicitudes de comparecencia que hemos 
pedido, también nos parece razonable, como digo, en estos inicios de legislatura y 
en la toma de posesión de estos cargos, es la del señor Ferrer i Sastre, para que tam-
bién pueda hablarnos sobre los objetivos y las estrategias de su dirección general, en 
cuestiones tales como comisarías de Mossos d’Esquadra, donde se van a abrir nue-
vas comisarías, cuestiones de plantilla y convocatoria de plazas, etcétera.

Y, en tercer lugar, y en cuanto a la comparecencia de la directora general d’Ad-
ministració i Seguretat, la señora Sonia Andolz, también en referencia a los obje-
tivos y las líneas estrategias de su departamento, de su dirección general, y para 
cuestiones tan transcendentes como pueda ser el Pla de seguretat de Catalunya, que 
recordamos no está vigente, está caducado, y también para tratar cuestiones como 
la de la Junta General de Seguridad de Cataluña.

Muchas gracias.

El president

D’acord, diputat. Els pregunto als grups parlamentaris si podem fer la votació 
de les tres compareixences de forma conjunta, si tenen el mateix posicionament. Sí? 
(Pausa.)

Doncs, passem a la votació d’aquestes tres compareixences, que són els punts 
números 9, 10 i 11 de l’ordre del dia.

Vots a favor de les compareixences?
Vots en contra de les compareixences?
Abstencions?
Doncs, aquestes sol·licituds de compareixença decauen per 3 vots a favor i 14 en 

contra. 
Amb això hem finalitzar l’ordre del dia de la comissió i donem per finalitzada 

la comissió.
Moltes gràcies, diputades i diputats.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda.
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