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Sessió 15 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix 
Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells i Solé, i de la se-
cretària en funcions, Eva Granados Galiano. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall. 

Hi són presents els diputats Adriana Delgado i Herreros, Anna Figueras i Ibàñez, Germà 
Gordó i Aubarell, Lluís Guinó i Subirós, Jordi Munell i Garcia, Jordi Orobitg i Solé, Eduardo 
Reyes i Pino, David Rodríguez i González, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Maria Senserrich i 
Guitart i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; Jean Castel Sucarrat, Alfonso Sánc-
hez Fisac, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; 
Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell, Joan Giner Miguélez 
i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González i Alberto 
Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior so-

bre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atropellar 
un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016 (tram. 354-00113/11). Matías Alonso 
Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran 
d’una detenció (tram. 356-00474/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran 
d’una detenció (tram. 356-00476/11). Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre 
de 2016 arran d’una detenció (tram. 356-00477/11). Matías Alonso Ruiz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

5. Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els policies 
locals i els bombers (tram. 250-00654/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 252, 38; esmenes: BOPC 290, 78).

6. Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Administració relativa 
a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem (tram. 250-
00656/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 40; esmenes: BOPC 
290, 78).

7. Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats a 
casos de violència masclista (tram. 250-00664/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
256, 36; esmenes: BOPC 290, 79).

8. Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material dels 
Mossos d’Esquadra (tram. 250-00692/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 23;  
esmenes: BOPC 305, 37).

9. Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil (tram. 250-00694/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 268, 24).

10. Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària (tram. 250-00695/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 268, 25; esmenes: BOPC 305, 37).

11. Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i sancions de 
trànsit (tram. 250-00699/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 268, 30).
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12. Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques (tram. 250-
00703/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 34; esmenes: BOPC 305, 37).

13. Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit (tram. 250-
00755/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 285, 99).

El president

Molt bona tarda. Bé, obrim la quinzena sessió de la Comissió d’Interior, d’avui di-
mecres, 15 de febrer de 2017.

Abans de tot, els vull fer saber que avui tenim una mena d’overbooking de comis-
sions en aquests moments, i hi han persones que han de defensar propostes de resolució 
concretes que estan, doncs..., en aquest cas em refereixo al Jean Castel, que ha de defen-
sar els punts número 5 i 8 de l’ordre del dia, i està presidint en aquests moments encara 
la Comissió d’Afers Institucionals. Per tant, jo els demanaria la possibilitat de pospo-
sar-les cap al final de l’ordre del dia.

I fer-los també esment que el punt número 13, que és la Proposta de resolució sobre 
la prevenció dels accidents de trànsit, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
estava adreçat, el seu debat, a la Comissió de Joventut, i, bé, era una decisió que s’havia 
pres també per la Junta de Portaveus, i el Grup de Ciutadans ha demanat específicament 
a la Mesa que retorni aquest punt número 13, aquesta proposta de resolució.

Per tant, decau de la comissió d’avui i, en el seu dia, quan la Mesa disposi, doncs, 
serà vista a la Comissió de Polítiques de Joventut. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les 
circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que 
va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016

354-00113/11

Sense més, tenim els quatre primers punts de l’ordre del dia. Són..., el primer és una 
sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atrope-
llar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016. Està presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i per fer la defensa d’aquesta sol·licitud de sessió informativa, 
doncs, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez Martín

Sí. Gràcies, president. El día 15 de diciembre, a las 5.45 horas, concretamente en la 
calle Palencia de Rubí, dos agentes de paisano, realizando un dispositivo de prevención 
de robos violentos, estaban buscando a una persona muy peligrosa, considerada como 
peligrosa, que se había escapado de un centro penitenciario. Los agentes estaban en esa 
calle porque ahí vive la novia de esta persona y creían, según las investigaciones, que 
podía ir a visitarla.

En esos momentos los agentes ven a una persona que coincide exactamente con las 
características de la persona que estaban buscando. Como se adentra en el parking de 
un edificio, los agentes lo siguen; esperan a que estacione correctamente el vehículo; 
una vez ha estacionado correctamente el vehículo, se acercan, enseñan sus placas de po-
licía y repiten en varias ocasiones que son policías y que se identifique.

Este hace caso omiso, arranca el vehículo, acelera fuertemente, atropella a uno de 
los mossos d’esquadra y lo arrastra enganchado en el capó, una vez salido a la calle, 
unos ochocientos metros. El resultado es que el policía atropellado acaba en el hospital 
en estado crítico, está varios días en coma y, a día de hoy, sufre unas secuelas graves. 
El conductor del vehículo, como no puede ser de otra manera, es detenido y conducido 
a dependencias policiales. Hasta aquí, una actuación policial complicada, con un resul-
tado tanto inesperado como trágico, y que, como todas, tendrá que ser resuelto por un 
juez.

Una vez en comisaría el detenido, pide un habeas corpus, el juez, lo ve, ordena a los 
agentes que la persona detenida sea conducida al día siguiente a las diez de la mañana 
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ante el juzgado para tomarle declaración. Es aquí donde viene lo extraño del caso y por 
lo que, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pedimos la comparecencia del 
conseller d’Interior, como máximo responsable político del Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra. 

Según nuestra información, después de varias llamadas al policía instructor del ates-
tado –estas llamadas, realizadas por altos cargos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra–, 
ordenan que el detenido sea puesto en libertad. Créanme: he prestado servicio como po-
licía durante más de diez años y jamás –repito: jamás– he visto una situación parecida. 

Vamos a ver: el juez no ordena la puesta en libertad de esta persona, sino que dice 
que estudiará el caso y que el detenido sea conducido al día siguiente a las diez de la 
mañana por la policía para tomarle declaración. Esta persona se deja en libertad. Como 
he dicho, el juez no ordenó tal cosa. Se le deja en libertad después de haber atropellado 
a un mosso d’esquadra, después de haberlo arrastrado ochocientos metros, después de 
que este mosso d’esquadra sufriera graves heridas y estuviera en coma y tenga secuelas 
muy graves a día de hoy; incluso, el detenido es puesto en libertad antes de que el com-
pañero del mosso d’esquadra atropellado firmase la minuta policial donde esclarecía los 
hechos de lo ocurrido.

Miren, hay rumores de que el detenido o algún familiar suyo puede pertenecer o es 
allegado a altos cargos de Convergencia. Obviamente, nosotros esto no lo creemos, por-
que sería constitutivo de unos hechos muy graves. Por eso pedimos la comparecencia 
del señor Jané, conseller d’Interior, como máximo responsable del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra, para que tenga la oportunidad de dar las explicaciones oportunas al caso 
referido.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Doncs, per posicionar els grups parlamentaris... 
(Veus de fons.) El punt 1..., és el punt 1. Exclusivament, sí –sí.

Lluís Guinó i Subirós

Jo voldria formular-li una qüestió d’ordre, en el sentit de si és possible de..., com que 
es tracta dels mateixos fets de les quatre sol·licituds de compareixença, entenc que seria 
bo que es fessin de forma conjunta. I, en tot cas, si s’ha de fer votació separada d’alguna 
d’elles, també es faci.

El president

No crec que hi hagi cap inconvenient, tampoc.

Sol·licituds de compareixença acumulades sobre els fets que van tenir 
lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d’una detenció

356-00476/11 i 356-00477/11

Fer-les separades és potser per la..., les sol·licituds que es feien. Doncs, per tant, si hi 
ha una proposta..., el punt número 2 és la proposta de compareixença, la sol·licitud de 
compareixença del director... (Veus de fons.) Sí. Per tant... (Veus de fons.) Jo..., no sé si el 
Grup Parlamentari de Ciutadans vol afegir, en tot cas, la seva posició sobre la resta de 
compareixences.

Carlos Sánchez Martín

Bé. Volíem dividir una miqueta les exposicions. Primer, demanar la compareixen-
ça del conseller com a responsable polític. Després volíem, juntament, que Junts pel Sí 
també l’ha demanat i aquesta sí que pensem que es podria fer conjunta, la petició de 
compareixença del director general de la Policia, el senyor Batlle; nosaltres considerem 
que com a responsable orgànic per una mala pràctica policial, en deixar el detingut en 
llibertat quan no havia de ser així. I, bé, després, el responsable operatiu, que és el co-
missari en cap, el senyor Trapero, pel mateix, per la mala pràctica policial. 

I, bé, es va veure que hi va haver diverses manifestacions; una, en el sopar del co-
mandaments del Cos dels Mossos d’Esquadra, on centenars d’agents, doncs, cridaven i 
escridassaven que l’actuació no s’havia ajustat al procediment. 
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Així que pensem que el 2 i el 3 sí que es poden fer junts, però ens agradaria que es 
votés separat l’altre. 

El president

Sí, sí... En tot cas, la votació es farà separada del punt 1; el 2 i el 3 de forma conjunta, 
i el punt 4, també per separat.

Carlos Sánchez Martín

Perfecte. Gràcies.

El president

Seguiríem, doncs, els punts de l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè 
informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 
2016 arran d’una detenció

356-00474/11

Per tant, donaria la paraula en aquest moment al representant de Junts pel Sí, perquè 
defensés també la seva posició, la seva sol·licitud de compareixença del director general 
de la policia i la seva posició respecte a la resta de sol·licituds.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Ràpidament, per exposar el següent, des d’una perspectiva més 
genèrica. El diputat de Ciutadans, d’alguna manera, pràcticament ja ha definit des de la 
seva perspectiva el que va succeir. 

Nosaltres, per altra banda, som conscients que es va produir una situació que mereix 
clarament la compareixença del director general de la Policia. I per això, motu proprio, 
el director general de la Policia entén que les circumstàncies dels fets que van succeir 
a Rubí mereixen una explicació a nivell parlamentari. I aquest és el motiu pel qual nos-
altres entenem que és la persona i el càrrec adequat per donar les explicacions en seu 
parlamentària. 

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per posicionar els grups parlamentaris, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor..., l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, molt breument, en la mateixa línia del company que m’ha 
precedit, nosaltres normalment estem d’acord, amb caràcter general, que es facin totes 
les compareixences que calgui per tal de donar totes les explicacions que siguin neces-
sàries amb caràcter general. Però aquesta vegada entenem que, estant demanades les 
compareixences del director general i del comissari en cap, que nosaltres les recolza-
rem, creiem que és suficient amb això i no creiem que sigui necessari, per tant, que vin-
gui el conseller d’Interior per un tema com aquest. 

I jo crec que s’han d’aclarir dubtes i alguna llacuna important que hi ha, però, en fi, 
jo crec que amb el director general i amb el comissari en cap ens donem per satisfets.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

En la mateixa línia que l’intervinent anterior, creiem que aquests fets s’han d’esclarir 
i que cal que vingui tant el director general com el comissari.

En tot cas, nosaltres no votem..., tenim com a consigna no estar en contra mai de cap 
compareixença; per tant, diguéssim, no farem vot favorable al punt 1, en canvi, sí que 
farem vot favorable als altres punts.
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El president

Moltes gràcies, senyor Giner. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor de los cuatro puntos, las tres com-
parecencias, porque entendemos que lo que pasó el 15 de diciembre es algo anormal. 

Cuando a una persona se le requiere por parte del juez que comparezca al día si-
guiente, como bien decía el representante de Ciutadans, no quiere decir que se le deje 
en libertad, y parece ser que hubo bastantes llamadas, bastantes presiones para que esa 
persona saliese en libertad la misma noche, antes de poder relatar los hechos tal como 
habían sucedido en la detención. Y si esto lo sumamos a otros agravios que se hacen a 
los agentes de Mossos d’Esquadra, pues, entendemos que es una falta de respeto y una 
injerencia al trabajo de los agentes de Mossos d’Esquadra.

Por lo tanto, nuestro voto favorable a dar las máximas explicaciones a un procedimien- 
to que, de todas, todas, se ve que es irregular, y, evidentemente, si hay alguien que ha 
hecho algún tipo de presión que no va acorde con los protocolos, pues, alguna responsa-
bilidad, esa persona, tendrá que tener.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres també entenem que s’han de donar explicacions, que els 
fets s’ho mereixen. Dubtem que hi hagi hagut mala praxi, perquè normalment els cos-
sos de seguretat gaudeixen d’una sobreprotecció. Tot i així, entenem que és legítim que  
es donin explicacions en aquest Parlament, perquè els fets són greus, però entenem  
que el fet que vingui el conseller no ho trobem pertinent. 

De fet, una de les reflexions que nosaltres sí que volíem aportar en aquesta comissió 
és que es fa venir el conseller d’Interior molt sovint per coses que podrien solucionar de 
manera bastant més efectiva càrrecs inferiors. En aquest cas, entenem que la persona 
responsable és el director general de la Policia. Que també ens oposarem a la comparei-
xença del senyor Trapero, perquè entenem que la màxima responsabilitat del cos és del 
senyor Batlle.

I, per tant, nosaltres votarem a favor de les dues propostes que proposen que vingui 
el director general de la Policia i en contra de la resta.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Doncs, bé, tot seguit passem a la votació.
Votem primer el primer punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de sessió infor-

mativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior.
Vots a favor?
El Partit Socialista... (Veus de fons.) Hi han 6 vots a favor, de Ciutadans i del Partit 

Popular.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions?
Hi han 4 abstencions, del Grup Parlamentari Socialista i de Catalunya Sí que es Pot.
Tot seguit, passem a votar conjuntament els punts número 2 i 3 de l’ordre del dia, que 

són les sol·licituds de compareixença del director general de la Policia davant d’aquesta 
comissió.

Vots a favor?
Entenc que queda aprovada per unanimitat de tots els grups.
I, tot seguit, sotmetem a votació el punt número 4 de l’ordre del dia, la sol·licitud 

de compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant d’aquesta co-
missió.
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Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, que són els de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, el 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, que són els vots de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Uni-

tat Popular.
Per tant, no hi han abstencions.
I, per tant, queden rebutjats tant el primer punt de l’ordre del dia, la sol·licitud de 

sessió informativa davant de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior, i també 
queda rebutjada la sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Es-
quadra davant d’aquesta comissió.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 
773/2016 del Tribunal Suprem

250-00656/11

Tot seguit, passaríem, doncs, a substanciar el sisè punt de l’ordre del dia, el punt nú-
mero 6, que és la proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Admi-
nistració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal 
Suprem, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per defen-
sar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Rápidamente. La propuesta viene en relación, como comen-
taba el presidente, con una resolución que viene motivada, pues, porque en febrero del 
2012 Interior determinó de forma obligatoria que en las empresas de seguridad privada, 
su personal tiene que llevar una placa identificativa muy concreta, en catalán, de forma 
exclusiva, y además parece ser que solo se puede comprar en algunas tiendas muy, muy 
determinadas, y eso llevó, pues, a que las empresas de seguridad..., los vigilantes adqui-
riesen este tipo de identificación.

Bien es verdad que algunos sindicatos interpusieron opciones judiciales para con-
trarrestar esta medida que veían que no se ajustaba a la ley. Los tribunales les dieron 
la razón; incluso cuando la Generalitat intentó presentar un recurso, lo perdió también. 
Y, por lo tanto, de esas resoluciones sale la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, que tiene, pues, con las empresas y con los miembros de seguridad que adqui-
rieron estas placas identificativas y que ahora, pues, se le tiene que restituir el gasto que 
cada cual fue obligado a ejecutar, ¿no?

Por parte de Junts pel Sí se presenta una enmienda que yo creo que complementa 
bien la propuesta, y es, de alguna manera, pues, asumir la responsabilidad que tiene la 
Administración ante una sentencia judicial.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per defensar l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. És una esmena de caire tècnic que incorpora en la proposta que 
fa el Partit Popular la normativa reguladora dels procediments de les administracions 
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per tal que aquestes despeses in-
degudes, si realment així s’escau des d’una perspectiva de sentència judicial, es puguin, 
d’alguna manera, pagar. Per tant, és una esmena per complementar la proposta que ha-
via fet el Partit Popular, des d’aquesta perspectiva.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciutadans, té 
la paraula la il·lustre senyora María Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Esta propuesta de resolución no puede 
ser más que una mala gestión de Convergencia y Unión. Quien lideraba entonces, en el 
año 2012, era Artur Mas, como todos sabemos. 

La gestión y las decisiones erróneas que se cometen en el Gobierno y que cometió 
ese Gobierno en su día conllevan una serie de consecuencias perjudiciales que redun-
dan en todos nosotros, y esas consecuencias perjudiciales son una pérdida de dinero, y 
así puede verse porque, en primer lugar, quienes tuvieron que adquirir placas identifi-
cativas ahora tienen que ser restituidos por ese importe de dinero. Pero es que, además, 
nos cuesta dinero a todos los catalanes por una razón: porque hay un procedimiento ju-
dicial y unas costas judiciales que, al final, a quien viene a perjudicar es al bolsillo de 
todos los catalanes.

Nosotros entendemos que, efectivamente, estas personas tienen derecho a ser resar-
cidas, cómo no, pero que es el Govern el que, junto con las personas afectadas, tiene 
que sentarse, tiene que cuantificar la indemnización que les corresponde, tiene que ne-
gociar y, en definitiva, tiene que poner fin con una solución a este procedimiento, pero 
que esta, en sede parlamentaria, no es la vía adecuada, o la más adecuada, porque cree-
mos que se pueden utilizar otros recursos mucho más eficaces que este. Y, por lo tanto, 
evidentemente, no vamos a votar en contra de una propuesta que está señalando que hay 
que indemnizar a personas que se les tiene que indemnizar, pero tampoco considera-
mos, como ya hemos dicho, que sea la vía adecuada y, por lo tanto, tampoco votaremos 
a favor.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari So-
cialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, jo crec que, sense entrar en el fons de la proposta de 
les faltes de gestió en què puguin haver incorregut governs anteriors que portin causa 
aquesta responsabilitat patrimonial, sense entrar en això, jo crec que no és que no sigui 
la forma, senyors del Partit Popular, és que és una autèntica barbaritat, aquesta proposta 
de resolució. 

És que vostès confonen els poders d’una democràcia, ni més ni menys. És que no 
puc entendre de cap de les maneres, com a jurista, que es demani una responsabilitat 
patrimonial per via parlamentària; és que això és per saltar-se la llei, per saltar-se les 
condicions que marca la llei per la responsabilitat patrimonial.

Per tant, benvinguda sigui l’esmena. Sí –sí–, sense l’esmena, senyors del PP, el que 
pretenen és aconseguir una responsabilitat patrimonial saltant-se els requisits de la llei, 
ni més ni menys, i crec que això és una absoluta barbaritat. Per tant, benvinguda sigui 
l’esmena, que jo crec que posa una mica de seny, i amb l’esmena, doncs, hi votarem, al 
final, a favor.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Compartim l’opinió que s’ha vist. El que veiem aquí són ganes d’omplir papers a 
l’hora de fer política, en comptes de fer polítiques reals que canviïn la vida de la gent. 

En tot cas, nosaltres no hi votarem favorablement, no només pels defectes de forma, 
sinó perquè creiem que no toca, i no toca ara mateix portar això aquí, endavant. El que 
potser sí que diem és que, si s’han de posar a treballar i a fer feina, potser cal pensar en 
la pobresa energètica, en les beques menjador i altres temes més importants que el fet 
de deixar aquesta responsabilitat patrimonial al lobby de la seguretat privada.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Subscric totes les paraules que ha dit el diputat del PSC, em 
sumo a l’argumentació i, a més, n’hi afegeixo més. Per nosaltres la llengua catalana com 
a obligació per a les empreses que treballen a Catalunya hauria de ser..., és a dir, hauria 
de ser una obligació. 

A part que vostès han intentat saltar-se la llei i que amb l’esmena de Junts pel Sí 
sembla que no se la salten, entenem que, si hi ha sentència, ja serà la Generalitat, la Ge-
neralitat ja ho complirà. Ara bé, nosaltres hi votarem en contra, i hi votarem en contra 
per diversos motius. El primer l’ha dit el diputat de Catalunya Sí que es Pot. Entenem 
que la Generalitat ha de prioritzar les despeses, a part d’arribar a un acord, com deia la 
diputada de Ciutadans, prioritzar les despeses urgents en un context de crisi econòmi-
ca i de condicions materials d’existència de la població de Catalunya molt complicades. 
Per tant, entenem que no és una despesa prioritària. I, en segon lloc, que vostès vinguin 
aquí a defensar els interessos del lobby de les empreses privades..., de les empreses pri-
vades de seguretat privada, perdó, ens sembla que ni és pertinent, perquè ni és el lloc, i 
que, a més, va totalment en contra d’una lògica de fer política pel bé comú. Això ni és 
pertinent ni és urgent.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra per l’enfocament i pels interessos que hi ha 
darrere d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar-se sobre l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Agradecer la enmienda presentada por el señor Guinó y recalcar que, al final, la 
responsabilidad patrimonial no la dictamina el Partido Popular; viene dada gracias a 
una sentencia judicial, no la solicita un partido político. Y, además, el lobby, como decía 
algún grupo, de las empresas privadas de seguridad son aquellas empresas que vigilan, 
por ejemplo, los juzgados que hay en Cataluña, prisiones, etcétera –la entrada de las pri-
siones... Y que, al final, está mal intentar decir quién es catalán o ciudadano de prime-
ra y de segunda, porque tiene los mismos derechos que cualquier persona que trabaja y 
vive en Cataluña.

Evidentemente, señor Castillo, verá que es que la responsabilidad patrimonial no la 
dictamina un partido, ¿eh?, viene acorde con una resolución judicial.

El president

Sí, senyor Villagrasa, entenc que accepta l’esmena? (Pausa.) Perquè no l’havia sentit 
dir-ho... Per tant, el que es sotmet a votació és la proposta... (Mireia Vehí i Cantenys de-
mana per parlar.) Sí?

Mireia Vehí i Cantenys

Li demano la paraula per al·lusions, senyor president. (Veus de fons.) Bé, es referia a 
les meves aportacions... Ja, la Mesa tan neutral com sempre.

Gràcies.

El president

Jo crec que no és... Bé, la veritat és que li agraeixo que dubti de la meva neutralitat, 
no sé per què ho fa; però, en tot cas, jo no he sentit cap mena d’al·lusió.

I, en tot cas, el que sotmetem a votació és aquest punt número 6, aquesta proposta de 
resolució amb la nova redacció, que és la que ve donada per l’esmena número 1, presen-
tada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Hi han 14 vots a favor, que són del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, del Grup Par-

lamentari Socialista i del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 3 vots en contra, dels grups parlamentaris de Catalunya Sí que es Pot i de la 

CUP - Crida Constituent.
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Abstencions?
Hi han 4 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució amb la nova redacció donada per 

l’esmena.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista

250-00664/11

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i la votació de la Proposta de resolució 
sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclis-
ta, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar-la, i per un temps mà-
xim de tres minuts, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Miren, hoy, para presentarles esta... (remor de veus), me gusta-
ría que me atendieran, por favor. Hoy, para presentarles esta propuesta de resolución, yo 
les voy a hablar como mujer, y no solo como mujer, sino como aquellas mujeres que, si 
tuviesen la oportunidad de estar hoy aquí, podrían decirnos a todos nosotros, que so-
mos quienes tenemos la capacidad de legislar sobre su futuro, lo que a muchas de ellas 
les gustaría decir.

Y, en este punto, yo quiero hacerles referencia a una mujer que luchó por los dere-
chos femeninos, y que fue Clara Campoamor. Clara Campoamor..., yo me siento hoy 
un poco como ella, en el sentido de que ella dijo que se sentía con el deber indeclinable 
de mujer que no puede traicionar a su sexo. Y digo que, en este sentido, lo que propone 
Ciutadans con esta moción es poner un granito de arena más para la lucha contra la vio-
lencia de género y para que no muera asesinada ninguna mujer más a manos de ningún 
hombre.

Es necesario, como todos sabemos, que se adopten medidas en muchos ámbitos: 
centros educativos, centros sanitarios, centros judiciales, centros policiales... Y espe-
cialmente quiero hacer referencia hoy a un hecho, una anécdota..., podemos llamarle 
«anécdota», aunque para mí no es una anécdota, es un hecho irrespetuoso, digámos-
lo así, de un chiste que ha salido a la prensa..., salió ayer en la prensa, en el Diario de  
Terrassa, porque este chiste hacía referencia al día de los enamorados y faltaba al res-
peto, bajo mi punto de vista, a las mujeres que habían sido asesinadas por violencia de 
género.

Y, en este sentido, yo entiendo que hay que reprobar y rechazar este tipo de actua-
ciones, porque todos sabemos que los medios de información tienen mucha influencia 
sobre la gente, y si nosotros no lo atajamos y permitimos que se frivolice así, que se 
falta al respeto no solo a las mujeres que ya no están sino también a sus familiares, no 
estamos haciendo nada.

Yo les voy a dar una serie de datos. En este año, en el primer trimestre, que aún no 
ha finalizado, ha muerto en Cataluña, muerto asesinada, una mujer. En el año 2016,  
8 mujeres; en 2015, 6, y en 2014, 14 mujeres. Y yo les hago esta comparativa porque 
este hecho, esta incidencia, no decrece; va alternativamente y es imprevisible, no sabe-
mos cómo van a actuar. Y, en este sentido, hay 191 efectivos de Mossos d’Esquadra des-
tinados para este tema. En el año 2015, 191; en el año 2016, los mismos.

Por lo tanto, es necesario potenciar esta figura, es necesario también estudiar las ne-
cesidades y, por tanto, de aquí la propuesta que se les hace. Nada más.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per defensar l’esmena presentada, en nom del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la se-
nyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president; disculpi. Nosaltres hem presentat una esmena en clau d’incorpo-
rar la perspectiva feminista a la proposta de resolució que presentava Ciutadans perquè 
ens sembla que, amb l’experiència que hi ha en aquest país d’intervenció en violència 
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masclista, una de les crítiques que es fa des de les expertes en perspectiva de gènere és 
que, quan no es fa en perspectiva feminista, sovint no s’acaba de tenir un enfocament 
d’intervenció que apoderi i que no revictimitzi les dones que pateixen violència masclis-
ta. Per tant, volíem introduir-hi aquest matís.

A més, nosaltres entenem que la lluita contra la violència masclista i els feminicidis, 
que als Països Catalans, el 2016, han acabat amb trenta-tres dones –la diputada de Ciu-
tadans donava les xifres de Catalunya, nosaltres preferim parlar de Països Catalans–, ha 
de ser una política prioritària i ha de ser una preocupació central, molt més del que ho 
és ara. Entenem que al Govern el preocupa, però nosaltres ho posaríem com una políti-
ca central de govern.

Dir que les retallades de l’anterior Govern d’Artur Mas van afectar directament les 
polítiques de gènere i les polítiques de violència masclista, i que, per tant, és imprescin-
dible fer passos endavant per la lluita contra aquesta xacra. Per tant, nosaltres hi vota-
rem a favor i ja, diguéssim, avanço el sentit de vot, i ja he explicat el perquè de la nostra 
esmena.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula l’honorable senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. De fet, no demano la paraula per defensar les esmenes presen-
tades; demano la paraula per defensar una transacció que hem plantejat i que no ens ha 
estat acceptada. Una transacció que situa en allò que és possible les demandes que tots 
compartim.

Vull dir..., aquí no es tracta de ser campoamorista o no ser campoamorista, o d’ha-
ver defensat tots els recursos disponibles i més per a les dones que pateixen violència 
masclista –jo mateixa vaig ser ponent i relatora de la Llei per erradicar la violència mas-
clista–, sinó que del que es tracta és d’acotar les demandes. I això és el que hem fet amb 
una proposta de transacció que no tindrà cap de vostès, perquè, com que no ha estat ac-
ceptada, no l’hem repartida, però que l’única cosa que diu és..., aquest estudi que vos-
tès demanen que sigui urgent i que es faci abans del mes de juliol, que es faci i que es 
presenti abans del mes de juliol, el que nosaltres diem és: som al mes de febrer, no hi ha 
temps real, no hi ha temps possible per poder encarregar un estudi o fer-lo amb mitjans 
propis. Si fos encarregar un estudi, ja li ho dic jo, extern, impossible. I amb mitjans pro-
pis, tenir-lo en quatre mesos és impossible. Llavors, la transacció que proposàvem era, 
dintre del període de sessions següents, com a molt, tenir ja l’informe fet, l’estudi fet.

I el segon canvi transaccional que proposàvem, el punt 2, que aquí diu que és, en sis 
mesos, cobrir el que faltés segons aquest estudi a la plantilla de Mossos. La transacció 
que proposàvem era de dir: un cop la nova promoció de mossos s’hagi incorporat, po-
sem el termini de sis mesos, amb la promoció nova que, com saben, s’ha d’incorporar.

Aquestes són les dues diferències que plantejàvem referents al punt 1 i al punt 2. No 
ens han estat acceptades, no sabem per què, perquè crec que el compromís del depar-
tament i del grup que li dona suport és molt clar en aquesta transacció. Si igualment es 
tracta d’allò que aproves aquí, que es pugui fer. I, per tant, parlem d’una diferència de 
quatre o cinc mesos, però, bé... En qualsevol cas, defensar que l’any 2012 es va fer un 
estudi i deia que calia incrementar un 30 per cent els efectius fins a situar-los a 134. Ara, 
la mateixa diputada del grup proposant ha donat la xifra que actualment n’hi ha 191. Hi 
ha hagut una millora en els darrers anys i el departament vol continuar millorant. I allò 
que s’acordi a través de l’estudi que cal incrementar s’incrementarà quan hi hagi la nova 
promoció de mossos d’esquadra. Així és la voluntat de fer-ho i així es farà.

Per altra banda, pel que fa a formació, hi ha un pla formatiu molt clar en què es fa 
formació continuada als agents del GAP i, al mateix temps, un curs de seguiment i aten-
ció a les víctimes, a més a més de formació específica a les unitats de seguretat ciuta-
dana per atendre denúncies i identificar les possibles situacions de violència envers les 
dones. 

Demanem, lamentablement, la votació separada dels punts 1 i 2, i estem a l’espera, 
doncs, de si s’accepta o no l’esmena de la CUP per decidir també què fem al respecte.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Simó. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí, president, gràcies. Bé, en primer lloc, constatar la llàstima, no?, que no siguem 
capaços de posar-nos d’acord amb un tema com aquest per matisos; la veritat és que és 
una autèntica llàstima.

Amb el tema del terrorisme masclista, jo crec que tots, en general, estem d’acord 
que cal prendre-s’ho molt seriosament des dels poders públics; cal que sigui una políti-
ca absolutament prioritària; cal que sigui una preocupació central del Govern; cal anar 
per terra, mar i aire, és a dir, cal prendre iniciatives des de diferents punts de vista que 
siguin complementaris entre ells, però també està clar que un dels llocs, no l’únic, tam-
bé, naturalment des d’on es pot lluitar més clarament contra la violència de gènere, un 
d’ells, hi insisteixo, no l’únic, però un d’ells, important, és l’àmbit operatiu policial. En 
l’àmbit operatiu policial, nosaltres creiem que cal una visió global enfocada absoluta-
ment a la prevenció, i creiem que no hi ha millor manera que realitzant un estudi sobre 
les necessitats operatives i fent complir les conclusions d’aquest estudi.

Em sembla absolutament de llibre, i, com que és una nova iniciativa des d’un punt 
de vista una mica diferent, doncs, hi donem recolzament i també estem a l’espera de què 
passa amb l’esmena de la CUP, que també hi donaríem recolzament.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar la posició del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

En primer terme, una prèvia: entendre que la violència de gènere, la violència mas-
clista és quelcom transversal i quelcom que hem d’entendre en el seu context. Veiem 
que, en el context particular, és una bona iniciativa, una bona proposta, la que es presen-
ta aquí, sobre la taula. 

Si no hi ha temps per fer aquests estudis, com diu el grup que dona suport al Go-
vern, la pregunta és: si estem tan capficats, si realment estem tan compromesos, per què 
no s’han fet ja, fins ara, aquests estudis? Per tant, espavilin-se, perquè segueixen morint 
dones arreu de Catalunya mentre ens barallem per posar-nos o no d’acord en això. (Re-
mor de veus.) Estan discutint... Surtin de la sala, si us plau, si han de seguir discutint. 
(Rialles.)

El president

Sí, si us plau, si han de transaccionar... (Veus de fons.) Segueixi, senyor Giner, si us 
plau.

Joan Giner Miguélez

Gràcies. Per tant, en aquest cas, s’ha anomenat Clara Campoamor, que és una refe-
rent, diguéssim, de la lluita de les dones, i potser alguns preferim referents com Angela 
Davis, i per això estem a l’espera de si s’accepta la nova perspectiva..., l’esmena de la 
CUP, la perspectiva feminista, que dèiem que és necessària. 

Creiem que cal implicar també els diferents cossos de seguretat per tractar el tema 
de la violència de gènere de forma transversal, perquè, quan parlem de violència de gè-
nere, parlem de patriarcat, i el que cal és formar i dotar d’eines en aquest context els 
nostres cossos de seguretat perquè puguin afrontar aquesta xacra. I, per tant, estem a 
l’espera del posicionament de les esmenes.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Nosotros valoramos positivamente la propuesta que se acaba 
de presentar. Entendemos que la lucha contra la violencia de género es uno de los retos 
más importantes que hay en una sociedad democrática. 
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Y también..., habla también de reforzar el servicio de atención a la víctima, cuando 
habla de formación a los agentes de Mossos d’Esquadra, y, por parte de la Adminis-
tración, es importante reforzar la formación de la atención a la víctima para intentar 
evitar lo que se llama «la segunda victimización», que es cuando va esta persona que 
es víctima de la violencia de género y no se siente bien tratada por la Administración, 
o entiende que no se le está haciendo el caso suficiente. Por eso es importante reforzar 
la formación y los medios de atención a la víctima, como dice una parte de esa mo-
ción. Entendemos que esta moción puede ser asumible por todos los grupos y esto..., 
como decía antes, es uno de los retos principales en la sociedad del siglo xxi en la de-
mocracia.

Estamos también a la espera de saber cuáles son las enmiendas que se aceptan o no, 
para valorar si votamos a favor todo o hay algún punto en el cual nos tenemos que abs-
tener.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Doncs, bé, per posicionar el Grup Parlamentari 
de Ciutadans respecte a les esmenes presentades, té la paraula la il·lustre senyora María 
Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Gracias, presidente. Respecto a la enmienda que ha presentado la CUP, enten-
demos que, efectivamente, complementa nuestra proposición, por lo tanto, la vamos a 
aceptar.

Respecto a las enmiendas que nos ha propuesto Junts pel Sí..., y previamente quiero 
hacer una matización. Se han referido a mí, de que he citado a Clara Campoamor; creo 
que tengo derecho a sentirme como yo quiera sentirme. Clara Campoamor dijo que se 
sentía con un deber indeclinable de no traicionar a su propio sexo, y yo, personalmente, 
me siento hoy así y lo he dicho. Creo que no debe por qué reprochárseme.

Bien, dicho esto, las enmiendas de Junts pel Sí..., no se pueden aceptar –no se pue-
den aceptar. Hemos dicho que es un tema urgente; estoy totalmente de acuerdo con lo 
que ha dicho Joan Giner: tienen y han tenido tiempo, señores, señoras, han tenido tiem-
po de poder hacer un informe de este tipo. Las mujeres mueren; mañana puede morir 
otra. Ustedes me están proponiendo una enmienda dentro del próximo periodo de sesio-
nes como máximo. (Veus de fons.) Sí, sí, como máximo. Pero, ¿y qué pasa con las mu-
jeres?, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que sigan muriendo? ¿A que las sigan 
matando? No, no las podemos aceptar.

En segundo lugar, nos dicen..., la segunda enmienda, que, una vez incorporada la 
nueva promoción de mossos, es decir, más tiempo de espera. No se puede esperar. Es un  
tema urgente, oigan, y son ustedes los responsables, están en el Gobierno. Por hacer  
un informe, creo que no pasa nada. 

Bien, termino diciendo que, sinceramente, quienes voten esta propuesta de resolu-
ción, a mí, personalmente, me da vergüenza ajena –me da vergüenza ajena–, porque 
ustedes se están gastando el dinero en otras cosas que no son tan necesarias, y están 
gastando el tiempo de todos los catalanes y el dinero en otras cosas que no son tan ne-
cesarias como esta.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Bé, entenc que hi han votacions separades respecte 
als punts. Primer de tot, s’ha acceptat l’esmena número 1, que és la presentada..., l’esme-
na número 1 del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, que és la incorporació a l’addició d’un nou apartat, un apartat 5 a aquesta pro-
posta de resolució. Hi ha, entenc, sol·licitud de votacions separades; no sé si la senyora... 
(veus de fons), 1 i 2 de forma conjunta i els tres..., els punts 3, 4 i 5, entenc que es poden 
votar conjuntament. 

Per tant, sotmetem... (Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.) Sí, el senyor Villa-
grasa?

Alberto Villagrasa Gil

Sí, demanaria votació separada del punt número 5.
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El president

Per tant, votarem en tres blocs. Primer, els punts número 1 i 2; després, conjunta-
ment, el 3 i 4 i, finalment, l’esmena d’addició de la CUP - Crida Constituent, com a nou 
punt 5. 

Per tant, vots a favor dels punts número 1 i 2?
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, del Partit Socialista, 

de Catalunya Sí que es Pot, del Partit Popular Català i de la Candidatura d’Unitat Po-
pular.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, de Junts pel Sí.
Per tant, no hi han abstencions.
Sotmetem, tot seguit, a votació els punts número 3 i 4 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Queda aprovat aquest punt per unanimitat, per votació favorable de tots els grups.
I, finalment, sotmetem a votació l’addició del cinquè punt.
Vots a favor?
Hi han 19 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista de Catalu-

nya, de Catalunya Sí que es Pot i de la Candidatura d’Unitat Popular.
Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi ha 2 abstencions del Grup del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovada íntegrament aquesta proposta de resolució amb la seva 

nova redacció, amb l’afegit d’un cinquè punt per part de l’esmena presentada per la Can-
didatura d’Unitat Popular.

(Joan Giner Miguélez demana per parlar.) Sí, senyor Giner?

Joan Giner Miguélez

Un tema d’ordre. Volíem demanar, ja que estan aquí tots els diputats i diputades que 
venien de l’altra comissió, si podíem retornar a l’ordre inicial de..., per tant, ara tocaria 
fer el punt 5, i així seguiríem...

El president

Bé, el punt número 5 té una esmena transaccional de quatre grups, que no sé si ha 
estat distribuïda a tots els grups. Entenc que tots els grups tenen ja..., tots els portaveus 
tenen ja aquesta... (Veus de fons.) Hi ha una esmena transaccional, sí, que s’ha repar-
tit ara?, que és, en concret, per centrar-nos... Aquesta proposta de resolució que parla 
d’aplicació de mesures transitòries, doncs, té una especificació de quines mesures se-
rien. 

Hi han tres apartats i l’esmena transaccional presentada pels grups parlamentaris 
de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari Catalunya Sí que es 
Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i està transaccionada amb l’es-
mena número 1 de la Candidatura d’Unitat Popular, que jo veig aquí que hi ha un pe-
tit problema formal, que és que em falta la signatura..., en tot cas, de la diputada Vehí, 
en aquesta esmena; s’hi hauria d’afegir. Jo entenc que sí que l’accepta, no? Entenc que 
és així. Per tant, documentalment, caldria fer aquest afegitó de la signatura, tal com..., 
com que ha passat per registre, jo entenc que això, en certa forma..., (veus de fons) en 
certa forma, seria una esmena in voce, per dir-ho així. (Veus de fons.) És una transac-
cional que té la característica que podríem considerar-la in voce en el moment de cele-
brar-se la comissió. 

No sé si hi ha cap altre grup que estigui en contra d’aquest afegit, d’aquesta esmena? 
(Pausa.) Entenc que no; per tant, acceptem aquesta transaccional.
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Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos 
d’esquadra, els policies locals i els bombers

250-00654/11 

I, per tant, passem a debatre aquest punt número 5 de l’ordre del dia, que és la Pro-
posta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els policies locals i 
els bombers, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Soci-
alista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Per tant, donaré la paraula als quatre portaveus d’aquests grups en 
aquest ordre per defensar la proposta de resolució. Primerament, té la paraula l’il·lustre 
senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, tornem a estar davant d’una proposta de resolució, 
com ja va passar sessions enrere, on vàrem tenir, suposadament, una errada tècnica, 
perquè diputats entraven i sortien i no vàrem poder assolir la votació que tots desitjà-
vem. Estem davant d’una segona activitat, que vull avançar que el nostre grup parla-
mentari, Ciutadans, ahir a la tarda va registrar, en el Registre d’aquest Parlament, la llei, 
la proposició de llei que ja estava adoptada d’un compromís a la legislatura passada, que 
vull recordar que aquest compromís estava sotasignat per tots els grups parlamentaris 
de la cambra en aquell moment. 

Poder, els grups parlamentaris amb amalgames que es diuen d’altra manera, però 
també tenen incorporades..., perquè, les amalgames, si parlem de Junts pel Sí, són Con-
vergència –o com es diguin– i Esquerra Republicana, i Catalunya Sí que es Pot també 
aglutina diferents partits que abans no anaven amb aquest nom. Dit això –i venint d’un 
compromís que havíem assolit i sotasignat per tots–, nosaltres tornem a portar aques-
ta proposta de resolució a aquesta comissió. Una proposta de resolució que, en la seva 
exposició inicial, a l’exposició de motius..., i ara no els avorriré anomenant tots aquells 
articles, títols, seccions i capítols; vull dir..., els tenen per escrit, els poden buscar i no-
drir-se del que diu aquesta normativa. 

Però, més enllà d’això, també volem posar de manifest tot allò que va emanar d’una 
directriu de..., podríem parlar de la normativa de la convenció de Nacions Unides, de 
la mateixa ONU, no?, d’aquella convenció de l’ONU, on també emanava i començaven 
tots a disposar del que era de rebut que haguessin reconegut en el seu dia. Però, més 
enllà de tot això, volem parlar de la finalitat que, com diu el punt a, no?, tot funciona-
ri amb diversitat funcional, emparat amb l’article 1 de la convenció de Nacions Unides 
sobre els drets que tenen..., evidentment, hem de regular i jo els vull traslladar a tots els 
grups parlamentaris la responsabilitat que tenim de legislar. Poder al Govern, després, 
és al que li toca aplicar-ho, però nosaltres que estem com a poder legislatiu, som els que 
tindríem...

I sí que vull fer un esment a un tema que al meu grup parlamentari li ha sabut 
molt de greu: com que hem dilatat un..., veníem..., com he dit a l’inici, com que veníem  
d’un acord de l’última legislatura, un acord sotasignat per tots, que afegia que, en cas d’un  
bloqueig envers unes eleccions anticipades, tinguéssim com a urgència reprendre, de 
forma urgent, a la nova legislatura, aquest tema que, li ho dic, si l’haguéssim reprès en 
temps i forma, poder no ens trobaríem ara davant d’aquesta proposta de resolució, per-
què poder hauríem tingut l’oportunitat, al gener, de començar a treballar envers la res-
ponsabilitat. 

Com que no ha sigut així, com que ens han fet volar els coloms d’una reunió a l’al-
tra, com li deia, ahir el nostre grup va presentar..., i nosaltres hem volgut portar conjun-
tament, inicialment, amb el Grup del Partit Socialista aquesta proposta de resolució a 
aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per posicionar o per defensar la proposta de resolució, 
en nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, efectivament, com deia el company Castel, que m’ha prece-
dit en la paraula, aquesta proposta de resolució ve per intentar buscar una solució a un 
compromís de tots els grups parlamentaris a tirar endavant una proposta de llei. 

Com que això..., doncs, hi ha una sèrie de dubtes, matisos, concrecions que jo crec 
que sí que hem de tractar i estudiar tranquil·lament, amb prudència, amb compte, per-
què hi ha també afectacions, possibles afectacions, al món municipal, per guanyar..., 
amb la idea de poder guanyar temps per estudiar bé aquesta proposta de llei i de ga-
rantir una solució, mentrestant, és que surt aquesta proposta de resolució que, com dic 
–i com deia també el company–, ve d’un compromís polític donat per tots els grups par-
lamentaris avui presents. Però, clar, semblava que la legislatura s’acabava i ja veurem 
després com complim, no? Jo crec que és un mal exemple de maneres de fer política, 
aquest, no? 

La pretensió principal d’aquesta proposta de resolució, com dic, no és ni concretar, 
ni entrar en matisos, ni entrar en cap previsió concretada respecte de policies locals, ni 
mossos d’esquadra, ni bombers, etcètera; és garantir una solució. És una proposta genè-
rica que implica un mandat per fer a les administracions públiques per trobar una solu-
ció a les persones que es troben en aquesta situació. 

La idea del Grup Parlamentari Socialista, la veritat, sincerament, era intentar pre-
sentar en el seu moment, d’aquí a uns dies, setmanes, una proposta de llei netejada, 
adaptada, en condicions, que no provoqués dubtes ni a altres sindicats ni al món muni-
cipal. Finalment, Ciutadans ha decidit presentar pel seu compte la proposta de llei; està 
en el seu dret i és perfectament legítim, però vull insistir en la diferència entre la pro-
posta de resolució i el que pot significar la proposta de llei. És a dir, ara parlem d’una 
qüestió absolutament genèrica que només llança un mandat a les administracions pú-
bliques que no es pot quedar..., cap persona que quedi discapacitada no es pot quedar 
tirada, diguem-ne.

És una PR, per tant, que garanteix que es busqui una solució de forma activa per 
a les situacions de discapacitat sobrevingudes. Pensem, a més, en la discapacitat so-
brevinguda, que pot ser una discapacitat produïda per realitzar el teu treball. Per tant, 
considerem que la Generalitat ha de protegir especialment aquestes persones. I, hi in-
sisteixo, llança un mandat però no concreta la manera, i és una garantia per a aquestes 
persones mentre es tramita aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar la proposta de resolució, en nom del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Molt breument. Crec que aquesta proposta de resolució respon a garantir els drets 
fonamentals de les persones amb diversitat funcional, als funcionaris amb diversitat 
funcional. Crec que és quelcom que ens quedava per fer i que s’ha de treballar. 

Més enllà de garantir els drets, crec que estem menystenint un valor que tenim al 
mateix funcionariat. Aprofitar l’expertesa d’aquests funcionaris i funcionàries que pu-
guin fer..., que puguin aportar-la a altres factors clau com, per exemple, un exemple 
molt concret, al telèfon d’emergències o al 112, aprofitar l’expertesa de servei de moltes 
d’aquestes persones. Per tant, crec que hem d’anar caminant cap allà. Hem de fer-ho, 
però, sempre en coordinació amb els ens locals, que també els afecta, sobretot en el cas 
de policia municipal. 

I, per tant, restem, diguéssim, expectants a treballar la llei que ha anunciat Ciuta-
dans que ha entrat al Registre, per intentar aconseguir portar això a bon terme, entenent 
els diferents mons, tant el local com el sindical, que..., i els mateixos funcionaris i fun-
cionàries que ens puguem trobar. Per tant, anunciar el nostre...

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per defensar la proposta de resolució, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Vi-
llagrasa.
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Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Lo decía el señor Castillo; al final, lo que se aprueba es una 
declaración política de buena voluntad. Y, al fin y al cabo, viene dada..., sí, no, viene 
dada para intentar dignificar y adecuar la segunda actividad, pues, a nuestros días, a la 
realidad que se vive en la actualidad. Y no solo con mossos d’esquadra y policías loca-
les, sino también con funcionarios de prisiones y agentes rurales, que, al final, tienen 
un esfuerzo, un plus de peligrosidad en su trabajo, y que la Administración debe ser 
sensible también a estos cuerpos, ¿no? Y cuando un funcionario tiene ese plus, tiene ese 
desgaste físico, y que, con la edad, al final, se nota, pues, la Administración tiene que 
responder para dar soluciones a todas estas personas. 

Entendemos que la propuesta de ley que presenta Ciudadanos, la presenta motu pro-
prio, como partido; nosotros veremos y estudiaremos la propuesta que venga, y yo creo 
que, al final, ahí es donde se tiene que concretar. Hoy aquí lo que se hace es aprobar 
esta declaración política para intentar salvaguardar los derechos de todas aquellas per-
sonas que están en segunda actividad o en un limbo en la segunda actividad, y que, a 
partir de aquí, pues, comenzaremos a trabajar la propuesta de ley.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per defensar l’esmena presentada, en nom del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula 
la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres vam entrar aquesta esmena agafant l’informe jurídic 
que va encarregar el Govern i veient que era una de les recomanacions que feia. Per 
tant, en pro de millorar la proposta de resolució, hi hem incorporat l’esmena.

El que sí que demanaríem, aprofitant el torn de paraula en comissió, és que si Ciu-
tadans ha entrat una proposició de llei i el Govern té un projecte de llei en camí, que es 
puguin tramitar a la mateixa ponència, i que, per tant, sol·licitaríem als dos grups que 
així ho fessin.

Gràcies.

El president

És una sol·licitud lògica, però que va més enllà de les competències d’aquesta comissió.  
En tot cas, suposo que, en el seu moment, la Mesa del Parlament prendrà les decisions 
que escaiguin.

Bé, doncs, per defensar la seva posició respecte a la proposta de resolució, té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Junts pel Sí està d’acord que realment la problemàtica de la segona activitat és com-
plexa, és difícil, és injusta en molts casos, i, per tant, defensem que, des d’una perspec-
tiva normativa, el Govern faci..., tiri endavant un projecte de llei, que ja els avanço que 
pràcticament està acabat del tot, per tal que els grups parlamentaris tinguin la possibili-
tat de fer les seves aportacions i les seves esmenes en el seu moment oportú.

Més enllà d’això, el que és cert és que aquestes reivindicacions són antigues; tots 
els grups parlamentaris han escoltat en moltíssimes ocasions quins són els greuges que 
alguns d’aquests funcionaris plantegen, i, certament, hi ha casos molt i molt punyents i 
que afecten sobretot la dignitat personal. Tot i això, s’ha de dir que la proposta fa refe-
rència a mossos d’esquadra, policies locals i bombers, i el que és cert és que no tenim 
constància formal que policies locals i bombers, fins i tot, d’alguna manera, compartei-
xin al cent per cent la proposta inicial de la qual disposem i que fonamenta aquesta pro-
posta de resolució. 

Aquesta és una qüestió que ens preocupa i que, d’alguna manera, tenim la necessitat, 
els grups parlamentaris, de posar sobre la taula perquè el projecte de llei, quan s’elabori, 
quan faci la tramitació parlamentària, es tingui en compte que els bombers i les policies 
locals i els mossos d’esquadra són cossos que tenen les seves especificitats i que s’han 
d’estudiar i de mantenir.

I, per altra banda, certament, els darrers temps, i pel que fa als mossos concreta-
ment, sí que hi ha hagut una voluntat i un canvi de tendència respecte a la reubicació 



DSPC C 321
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CI 19 

d’aquestes persones que tenen dificultats de caire postfuncional, i és perceptible, si es fa 
un repàs del procés de reubicació d’aquestes persones, que certament s’està fent un es-
forç important per tal que aquestes persones que pateixen aquestes incapacitats puguin 
desenvolupar la seva activitat laboral i, d’alguna manera, també tinguin o cobrin els 
seus emoluments, tal com s’estableix a la llei.

Per tant, aquesta és una situació complexa. És interessant la proposta de la CUP, en 
el sentit que s’ha estudiat a fons l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, que va 
plantejar moltíssims inconvenients, sobretot des d’un punt de vista formal i fins i tot des 
d’una perspectiva de fons, en la proposta que havia fet AILMED, i, per tant, entenem i 
defensem també que aquesta és una qüestió que hem de resoldre i que, amb la propos-
ta de Ciutadans, presentada ahir en el Registre del Parlament de Catalunya, des de la 
nostra perspectiva, des d’un punt de vista polític i des d’un punt de vista formal, segu-
rament no té massa sentit que avui aprovem aquesta proposta de resolució, i sobretot si, 
d’alguna manera, el comentari respecte a la possibilitat que el Govern presenti el pro-
jecte de llei de forma immediata els mereix credibilitat, també entendria que és un mo-
tiu més que suficient per deixar-la sobre la taula, per posposar aquesta PR.

No obstant això, si no és aquesta la voluntat dels proposants, evidentment, nosaltres 
ja els anuncio que ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Doncs, bé, sotmetrem a votació... Sí, senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Era per, també, fer un comentari envers les esmenes i agrair la 
voluntat i les aportacions de grups parlamentaris. I referent al senyor Guinó, envers el 
que ha comentat..., miri, senyor Guinó, un consell: deixem la demagògia, deixem la reu-
bicació, perquè la reubicació és inexistent...

El president

Senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

...–és inexistent–, senyor Guinó.

El president

Senyor Castel... Només... (Remor de veus.) Només posicionaments sobre l’esmena. Ja 
entenc que l’esmena transaccionada, lògicament..., la transacció comporta, doncs, l’ac-
ceptació per part dels quatre grups proposants.

Per tant, sotmetem a votació, a una única votació, entenc, el punt número 5, que que-
da redactat, doncs, amb el canvi de l’apartat c, de les mesures, amb l’esmena transac-
cionada pels cinc grups parlamentaris, els quatre proposants i la Candidatura d’Unitat 
Popular.

Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
Hi han 11 vots a favor, de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, del Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya i del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 10 abstencions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per tant, queda aprova-

da la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari 
i el material dels Mossos d’Esquadra

250-00692/11

El següent punt de l’ordre del dia és..., i ja recuperem l’ordre numèric, l’ordinalitat 
del mateix ordre del dia, és el punt número 8, que és la Proposta de resolució sobre la 
modernització i la renovació del vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra, presen-
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tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, estem davant d’una proposta de resolució que té com 
a objectiu no només la renovació, sinó la modernització a estàndards europeus. Tot allò 
que hem pogut arribar a fer i hem fet palès que són capaços de realitzar, que és fer par-
tides pressupostàries, com hem fet amb el Cos de Bombers, no?, on des del febrer d’a-
quest any fins al juny entregarem tota la dotació amb els nous EPI, al Cos de Bombers. 

El que des d’aquest grup parlamentari demanem és la mateixa dignificació en els 
diferents grups que té Mossos d’Esquadra: des de l’agent que fa tasques administrati-
ves, com l’agent que treballa al carrer, com els que han de portar a terme antiavalots o 
immobilitzacions per estar treballant al carrer. En tenim coneixement, ens n’hem infor-
mat, ens n’hem documentat, a nivell de la policia europea, hi ha noves indumentàries 
que garanteixen, més enllà de la mobilitat del mateix agent, la seva seguretat. És de re-
but també..., com deia abans parlant de la segona activitat, també és de rebut que aques-
ta institució vetlli per donar seguretat i garanties als nostres efectius de Mossos d’Es-
quadra, i en aquesta línia demanem, com diu la proposta, procedir a la modernització 
i renovació en el concepte de dotació especial i dotacions genèriques. Ho especifiquem 
perquè dintre d’Interior sabem que està especificat i segregat d’aquesta manera, però hi 
afegim també tot aquell material i dotació.

És a dir, no només volem una policia ben uniformada; volem una policia autonòmica 
que tingui i prengui la seguretat envers també el que porta i el que utilitza a diari, i tam-
bé contemplem un efecte que no s’havia tingut mai en compte: entenent que és un cos 
policial que està format per homes i dones, un cos policial que actualment entregava un 
sol uniforme, i sabent que tenim trets diferencials entre homes i dones, i, en aquest sen-
tit, la part femenina que hi havia dintre de Mossos d’Esquadra es trobava amb un pro-
blema quan li donaven aquella indumentària, un problema que moltes vegades veien...,  
queixes que la solució al problema...: «Guaiti, vagi vostè a la seva modista i que li ho 
arregli.»

Escolti’m, entenem que allò que donem des de la institució ha de ser adequat; en-
tenem que hem de vetllar per tenir la consideració, també, des del moment que par-
lem d’un cos policial que incorpora homes i dones, i més enllà, també, com no pot ser 
d’una altra manera, per garantir, com els deia abans, la seguretat, la seguretat del ma-
teix agent, la dignificació també de la seva feina envers la seguretat que han de tenir i 
han de mantenir. I, en aquest sentit, portem aquesta proposta de resolució per garantir  
i donar llum, no per començar a valorar, com he vist ja a l’inici d’alguna esmena.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per defensar les esmenes presentades, per part del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. La renovació del vestuari i el material és una de les de-
mandes que tots els sindicats de Mossos d’Esquadra ens han fet arribar als diferents 
grups parlamentaris quan ens hem reunit amb ells. Especialment ens han fet incís que la 
renovació cal als agents de seguretat ciutadana. 

En aquest sentit, des del departament ja es treballa amb el tema de renovar i moder-
nitzar el tema del material i vestuari, i, per tant, hi ha l’acord, hi ha el compromís de mi-
llorar i adquirir nou material i vestuari.

Evidentment, qualsevol pla de renovació es durà a terme fent-ho amb el màxim rigor 
de tots els aspectes tècnics, que comporta..., amb l’assessorament especialitzat de per-
sonal amb experiència i coneixements. Aquests són uns processos complexos i es recull 
la informació amb les necessitats detectades en cada determinat lloc, realitzar també les 
proves tècniques pertinents i adequar a les circumstàncies en els serveis que es presten 
als agents.

En aquest sentit, vam presentar una esmena, des del nostre grup, que no ha estat 
acceptada pel Grup de Ciutadans, i, per tant, al punt número 1 nosaltres hi votarem en 
contra. També en aquest sentit, la necessitat de material dels cossos de Mossos d’Es-
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quadra ja es troba contemplada en els pressupostos del 2017; per tant, la modernització, 
l’adaptació i la renovació dels diferents elements dels agents compten amb la deguda 
atenció i estudi. Per aquest motiu, votarem a favor del punt número 2.

I per acabar, fer esment que estem a favor del punt 3 perquè el Govern presenta 
sempre informes de compliment de totes les resolucions que s’aproven en seu parla-
mentària.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució jo crec que és bastant ne-
cessària, no?, i jo crec que, en aquest sentit, podem cridar l’atenció amb com de dife-
rents són, de vegades, els discursos, no?, que es fan des del Govern, sobretot, de recol-
zament, de suport continuat a mossos, etcètera, i la realitat, doncs, algunes vegades va 
per altres bandes molt diferents, no?

Efectivament, parlem de la dignitat, de la dignificació de la feina de mossos, i diria 
que no s’ha renovat el vestuari de mossos des de fa ja massa temps, en els dos sentits, 
no?, en el que no s’ha renovat la línia de disseny, diguem-ne, o que no s’han donat no-
ves peces de roba a la plantilla, i, per tant, com dic, crec que és molt necessària aquesta 
proposta de resolució. 

Diria que no es fa la renovació de forma diferenciada entre les unitats, de manera 
que les unitats que pateixen més desgast per raó del treball concret que realitzen, de les 
funcions que tenen, doncs, tenen encara el vestuari en pitjors condicions; per tant, tam-
bé és molt convenient la referència que fa a la proposta de resolució a equiparar dota-
cions específiques i genèriques, no? Fa vuit anys que no es renova, més que per la via 
extraordinària, és a dir, quan es trenca alguna peça de roba, doncs, sí, el departament 
t’ho canvia; però, de manera ordinària, els agents i les agents de la plantilla no tenen un 
canvi de roba.

Per tant, cal, de manera, jo crec, molt evident, l’existència d’una partida concreta, 
oberta i flexible, per tal de garantir la rotació adequada en la roba, per mantenir la dig-
nitat adequada en els agents del cos. Fins ara, com deia, s’ha de dir que totes les repo-
sicions s’han fet per la via extraordinària, sense que estigui previst en cap previsió del 
departament. I jo em pregunto: que no és una qüestió fixa?, que no és una qüestió esta-
ble?, que no és una cosa que el departament ja sap que passa, que la plantilla necessita 
regularment canvis de roba? Doncs, si ho saben, que ho prevegin.

Potser els terminis que marca la proposta de resolució, també ho dic, són massa 
ajustats, és cert, però també estem d’acord que és molt convenient marcar unes obliga-
cions concretes amb uns terminis concrets al departament. Per tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Moltes gràcies. Mes enllà dels arguments, que ja s’han donat, cal posar un punt di-
ferencial en aquesta proposta. És una realitat que els mossos d’esquadra tenen el mateix 
uniforme, per moltes ocasions que es troben, sigui oficina o sigui carrer, i està molt bé 
que el Govern vulgui tenir els agents macos i maques que la població a fora, però sí que 
és veritat que hi manca, i és una reivindicació que fan certs sindicats, una indumentària 
que sigui adequada al carrer, adequada a poder en un moment determinat tenir una ac-
ció física, que ara mateix no passa. I és una demanda que és lògica i que s’hauria d’ha-
ver aplicat anys ha.

Llàstima que molts cops es primi més la imatge del cos que la practicitat dels cossos 
de seguretat, i ens trobem amb aquesta problemàtica, i arribem fins a aquest punt, a do-
nar... Sí que és veritat que tres mesos és poc, però potser hem de ser més responsables i 
començar a treballar en aquesta via.
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Més enllà dels estàndards d’altres països europeus, que jo crec que s’haurien de mi-
rar també les societats específiques que tenim i veure quines reivindicacions fan les ma-
teixes entitats sindicals en un terme que els afecta tant i que ho viuen cada dia, en el seu 
dia a dia de treball, anunciar el vot favorable a la proposta.

I ja està.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor de la propuesta de resolución 
que se plantea porque ya no se trata de que no se renueva el vestuario, que no se renueva 
desde hace muchos años, como decía el señor Castillo, sino que tampoco se va actua-
lizando a los nuevos tejidos, por ejemplo, que van surgiendo y que se pueden adaptar 
mucho mejor al día a día de una persona que está trabajando en la calle. 

Y hay veces que, para evitar el desgaste del traje de faena, de calle, pues, te encuen-
tras el absurdo de ver a un mosso d’esquadra patrullando por la calle con zapatos, pan-
talón de pinza, gorra de plato y camisa de vestir, que, evidentemente, si tiene que actuar 
en la calle y tiene que perseguir a una persona que ha cometido un delito en la calle, no 
es la forma más idónea de ir vestido para actuar en la calle.

Todo esto hace que, al final, pues, muchos sindicatos digan: «Oiga, es que, de forma 
más o menos ordinaria, el vestuario se tiene que ir renovando y también se tiene que ir 
actualizando a los nuevos tejidos para que un mosso, un policía pueda actuar de forma 
más eficiente en la vía pública.» Y no solo eso, sino también a los medios necesarios 
para que puedan dar un servicio adecuado al ciudadano.

Por todo eso, votaremos a favor.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar el Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Demanaria una qüestió d’ordre. En aquesta sala se sent molt i 
parla tothom alhora, i els ha passat ja a tres o quatre diputats i és una mica difícil sen-
tir-se. Bé, una qüestió de respecte, més que re.

Anant a la proposta de resolució concreta. Nosaltres ens abstindrem, no perquè es-
tiguem en contra del vestuari, del material ni del Cos de Mossos d’Esquadra ni de res, 
sinó perquè hem votat aquest tipus de mesures i de propostes de resolució no sé quantes 
desenes de vegades en aquesta comissió. Per tant, és una mica reiteratiu, tot això. Vull 
dir, s’ha votat, revotat, en Ple, en seu parlamentària, en seu de comissió, etcètera.

A més, clar, el grup que la presenta, que porta totes les comissions dels períodes de 
sessions dels quals jo soc diputada demanant més material, més policies, més comissa-
ria, quan hi havia el debat de secció de la comissió hi va presentar una esmena a la tota-
litat. Llavors, tampoc acabem d’entendre una mica per què, si presentes una esmena a la 
totalitat als pressupostos de la conselleria, però després continues exigint tota una sèrie 
de coses que la conselleria posa, que són més mossos, més vestuari i més comissaries, 
perquè nosaltres la crítica que fèiem era que aquests pressupostos d’Interior només ana-
ven de mossos, però vostès..., entenem que per a vostès ha de ser una cosa positiva. Tot i 
això, fan una esmena a la totalitat i continuen demanant policies, mossos i material. Per 
tant, no ho entenem gaire.

I només podem arribar a una conclusió: que això és un exercici de política simbòlica 
de cara als sindicats; que això és un exercici de política simbòlica de vostès com a prin-
cipal grup de l’oposició, com anar guanyant terreny, i anar fent de portaveus, diguéssim, 
de tota aquella gent o d’aquells sindicats policials que estan en un conflicte laboral.

Per tant, nosaltres ens abstindrem, i les raons em sembla que han quedat clares.
Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar-se sobre l’esmena presentada, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Tres punts; tres punts envers l’esmena. Crec que ha faltat a la ve-
ritat en un dels punts, i li ho explicaré.

Primer, nosaltres incorporem la paraula «procedir»; vostès incorporen «valorar». 
Escoltin-me, si tenen tan clar que han incorporat en el pressupost la partida que dona 
viabilitat i seguretat a la modernització i renovació dels Mossos d’Esquadra, ja s’hauria 
acceptat el punt 1. Primera.

Segona, nosaltres, com s’ha dit aquí, vàrem presentar esmena a la totalitat, evident-
ment, però vàrem fer la feina d’esmenar tot el pressupost, on vàrem demostrar que po-
díem reduir 10 milions i escaig d’euros, i a on sumàvem, a aquells 5 milions que vostès 
preveien en el seu pressupost envers vestuari..., i li dic una cosa: faci la divisió envers 
els Mossos d’Esquadra. Ni vostè ni el seu grup podrà renovar modernitzant el Cos de 
Mossos d’Esquadra amb quatre-cents euros per a efectiu. Mínim, se n’ha d’anar a vuit-
cents. Sap què vàrem fer nosaltres? De forma molt responsable –com ha dit l’altre grup, 
que poder no ho va veure així–, vàrem afegir als 5 milions que vostès pressupostaven 
5 més. Sap per què? Perquè és el preu mitjà que dona la Comunitat Europea envers un 
equipament que doni seguretat.

Sap què han demostrat amb la seva versió? Que no ha fet els números i han fet volar 
coloms.

Gràcies.

El president

Per tant, entenem que no..., senyor Castel, entenc que no s’admet l’esmena. Per tant, 
sotmetem a votació aquest punt número 8.

Montserrat Fornells i Solé

President, puc fer un comentari per al·lusions?
(Veus de fons.)

El president

A veure, vint segons.

Montserrat Fornells i Solé

Vint segons. Miri, senyor Castel, el dia que... Als pressupostos hi contempla... El dia 
que va vindre el conseller a explicar-nos-ho en comissió, ho va deixar clar. Hi ha un in-
crement del 128 per cent de les partides destinades a vestuari i subministrament per als 
cossos de Mossos d’Esquadra, per millorar i dotar i reposicionar la uniformitat de l’ope-
ratiu al Cos de Mossos d’Esquadra.

Si vostè està d’acord amb això, voti els pressupostos. 
Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyora Fornells. Doncs, bé, sotmetem a votació la proposta de 
resolució sobre la modernització i la renovació. (Veus de fons.) Hi ha petició de votació 
separada del punt número 1. Per tant, sotmetem a votació primer aquest punt, el punt 
número 1.

Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, que són els de Ciutadans, el Grup Parlamentari del Partit So-

cialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya.

Vots en contra?

Montserrat Fornells i Solé

Per nosaltres són 9 vots a favor. Al Grup de Catalunya Sí que es Pot li falta un 
diputat. 
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El president

D’acord, d’acord. Bé, doncs... (Veus de fons.) Per tant, són 9 vots a favor, perquè 
manca un diputat, efectivament, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Vots en contra?
Hi han 9 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que també li manca 

un diputat.
I abstencions?
Hi ha 1 abstenció, de la CUP. Per tant... (veus de fons), sí, hem de fer números per 

saber com queda.
(Pausa.)
Bé, hem hagut de fer..., hem comptabilitzat... (Veus de fons.) Si us plau, atenció. Hem 

compatibilitzat la votació ponderada, i el resultat és favorable a la proposta de resolució 
per 57,50 punts a favor, 55,80 en contra i 10 punts que són abstenció.

Per tant, queda aprovada la proposta de resolució amb el seu redactat original.
El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 9, que és la proposta... (Veus de 

fons.) Perdó... –perdó, perdó. Sí, sí, ara... El que hem votat no és tota la proposta de reso-
lució, sinó que hem votat exclusivament el punt 1, és ben cert, eh? És ben cert.

Per tant, ara ens manca per votar, ens resta per votar encara la resta de la moció, que 
són el punt número 2 i punt número 3.

Vots a favor dels punts 2 i 3?
Bé. 
Abstencions?, perquè crec que no hi ha cap vot en contra. 
Per tant, queden aprovats també els punts 2 i 3, amb el vot favorable de tots els grups 

menys l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular.
Per tant, ara sí, queda aprovada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil

250-00694/11

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 9, que és la Proposta de resolu-
ció sobre els sistemes de retenció infantil, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, la propuesta de resolución que ha presentado el Grupo 
Parlamentario de Ciutadans trata sobre los SRI, que son los sistemas de retención infan-
til, y en concreto los sistemas de retención infantil a contramarcha. 

Cuando uno es padre, incluso cuando sabe que lo va a ser, le asaltan las típicas du-
das sobre las necesidades que tendrá su hijo al nacer; pues, la ropa, los pañales, las 
mantas, la cuna, la bañera y un sinfín de utensilios que a veces ni siquiera se utilizan. 
Pero hay un grupo de dudas, en el cual me inspiré para hacer esta PR, que son las dudas 
sobre el transporte o la movilidad.

Yo vivo en Tossa de Mar. Es una villa conocida por sus accesos solo a través de 
carretera y una gran cantidad de curvas, ya se venga desde Lloret de Mar, Llagostera o 
Sant Feliu de Guíxols. Los que vivimos en lugares como Tossa de Mar conocemos los 
peligros de una carretera con mucho tránsito, revirada y complicada.

Así que, investigando sobre un sistema de retención infantil mejor que los tradicio-
nales y que garantice un menor daño en caso de impacto, me encontré con los sistemas 
de retención infantil a contramarcha. Es un sistema que, en el caso de colisión, reparte 
el impacto prácticamente en la totalidad del cuerpo del niño y evita que la zona cervical 
sea dañada por un movimiento de tracción hacia adelante, que parece que vaya a salir 
disparado, el niño.

Me gustaría recordar algunos datos que puse en la exposición de motivos para en-
tender la gravedad de un impacto con un sistema de retención tradicional. La cabeza de 
un adulto supone solamente, o aproximadamente, el 6 por ciento del peso total corporal, 
mientras que la de un niño supone en torno al 25 por ciento. Cuando hay un choque, la 
cabeza del niño va hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de tracción, lo que 
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puede provocar lo que se llama una «decapitación cervical», provocando a su vez heri-
das graves o la muerte súbita.

Actualmente, solo es obligatorio viajar a contramarcha en el grupo 0 y 0+, que son 
recién nacidos hasta trece kilos, que es aproximadamente hasta los dieciocho meses. 
Y a partir del grupo 1, de uno a cuatro años, no es obligatorio. Sin embargo, la misma 
DGT, la Dirección General de Tráfico, en sus recomendaciones sobre los sistemas de 
retención infantil, nos dice que coloquemos la silla el mayor tiempo posible en sentido 
contrario a la marcha. Entendemos que lo razonable es que se regule al respecto.

Por otro lado, me gustaría hacer mención al correcto uso de los sistemas de reten-
ción infantil, que también incorporamos en esta PR, ya sean tradicionales como a con-
tramarcha. Debemos tener en consideración que su uso también juega un papel impor-
tante en la seguridad, por mucho que tengamos un sistema de retención a contramarcha, 
último modelo, homologados en todos los países del mundo y que le encante a nuestro 
niño, de nada sirve si lo usamos de forma incorrecta, si, por ejemplo, lo sentamos con 
un abrigo puesto, que los cinturones no estén ajustados, que el ISOFIX no esté bien 
asegurado.

Ciutadans afirma, apuesta firmemente por unos sistemas de retención infantil mejo-
res, capaces de evitar lesiones a los niños, y que la ciudadanía conozca cómo mantener 
seguros a los pequeños de la casa en los desplazamientos en coche.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. No hi han esmenes presentades. Per tant, per posi-
cionar-se sobre la proposta de resolució, en nom del Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Bé. Moltes gràcies, president. Amb aquesta proposta de resolució, bé, sense cap 
mena de problema, vull fins i tot felicitar a qui ha tingut la idea. Jo crec que és, efectiva-
ment, molt necessària aquesta proposta de resolució. 

En primer lloc, jo crec que qualsevol iniciativa que millori, diguem-ne, o que pre-
tengui millorar la seguretat viària, jo crec que hem d’estar-hi tots a favor, no? Més en un 
cas com aquest, no?, que es concentra en la part més dèbil del vehicle, com tu molt bé 
has dit, amb els nens, no? Qui és pare o mare, també, doncs, coneix perfectament la di-
ficultat que hi ha de controlar, diguem-ne, aquests sistemes de retenció, no? Moltes ve-
gades intentes fer-ho bé, però no saps si ho has acabat de fer bé, no saps a qui li ho pots 
consultar, mires aquells dibuixos infectes i aquells dibuixos no hi ha qui els entengui de 
cap de les maneres. 

I, per tant, crec que sí que és molt necessari, doncs, fins i tot, la idea que hi hagi al-
gun punt d’informació o que hi hagi alguna forma que tu puguis anar, doncs, a Mossos 
o a algun lloc a demanar consell, a demanar per col·locar de manera correcta els arne-
sos o les fixacions, que no és tan fàcil fer-ho. De manera que creiem que val la pena 
que el departament faci un esforç en aquest tema; que estudiem les millors maneres de 
fer pedagogia que realment tingui una plasmació ràpida a la realitat, com és en aquest 
cas, perquè és una pedagogia que directament influeix en una major seguretat cap als 
infants, no?, perquè, com tu molt bé apuntaves, a vegades la intenció és bona, tu vols 
protegir de la millor manera possible el teu nen o nena, però no saps posar-ho bé o no 
ho has fet bé.

Per tant, en fi, que molt adequada i nosaltres hi votarem a favor. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Ras i curt. La idea de la proposta de resolució és bona, en realitat. Potser és una ini-
ciativa que hauria de portar pròpiament el Govern, i potser creiem que hauríem de por-
tar propostes de resolució una mica més d’àmbit general i políticament més treballades 
que aquesta, però, al cap i a la fi, el fi és bo.

I, per tant, el nostre vot favorable.
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El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta tenint en compte 
que, al final, el 75 per cent i el 90 per cent de les lesions i de les morts d’infants en acci-
dents de trànsit té molt a veure amb la fixació de normatives clares respecte dels siste-
mes de retenció. 

Teníem dubtes de si votar el 2 i el 4 a favor, perquè ja a l’octubre es va introduir i van 
aparèixer molts estudis respecte de cadiretes, que, a més, complien amb la normativa 
europea, però finalment votarem que sí. 

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Bé. Nosaltres ens abstindrem, no perquè no hi estiguem d’acord; és que pensem que 
és un tema molt concret, que, a més, no és competència d’aquest Parlament, que hi ha 
normativa europea al respecte, com ha dit la diputada del Partit Popular, i que tant la 
Direcció General de Trànsit com el Servei Català de Trànsit ja treballen en aquest línia. 
Per tant, no entenem gaire el sentit d’aquesta proposta de resolució. 

Tot i així, ens abstindrem perquè, evidentment, no podem estar en contra que es mi-
llorin els sistemes de retenció dels nens i les nenes, però no entenem que sigui gaire per-
tinent aquesta proposta en aquesta comissió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, 
per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat 
Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Nosaltres hi votarem a favor, perquè estem d’acord amb aquesta proposta de resolu-
ció, però, tal com ha dit la diputada Vehí, la Generalitat no té competències per legislar 
en aquest sentit, i ja està duent a terme informes sobre..., estudis sobre els dispositius 
de retenció infantil, també està duent a terme campanyes específiques en aquest sentit; 
però, no obstant, hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Doncs, sotmetem a votació la proposta de resolució. No hi han peti-
cions de votació separada, per tant, la votem conjuntament.

Vots a favor?
Hi han 20 vots a favor, del grups parlamentaris Junts pel Sí, de Ciutadans, de Socia-

lista, de Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya.
Entenc que no hi ha cap vot en contra.
Abstencions? 
Hi ha 1 abstenció, que és la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.
Demanaria...
(Pausa.)

La vicepresidenta

Bones. 
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Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària

250-00695/11

Passem al punt 10 de l’ordre del dia que és el debat i votació de la Proposta de reso-
lució sobre l’accidentalitat viària. Té la paraula l’il·lustre senyor Matías Alonso per pre-
sentar la proposta de resolució.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució obeeix una preocupació que jo 
crec que és general de tots els grups d’aquesta cambra, que és, doncs, la sinistralitat vià-
ria i les conseqüències tan greus que té, doncs, per al conjunt de la ciutadania.

Nosaltres n’estem molt, de preocupats, i hem fet una mica d’èmfasi en aquesta pro-
posta de resolució sobre aspectes clau que tenen a veure, doncs, amb l’elevada sinistra-
litat, encara molt elevada, i molt preocupats també pel repunt que darrerament, doncs, 
hem tingut amb aquesta sinistralitat. 

Hi poden haver molts motius. D’una banda, potser hi ha una certa relaxació, que  
es pot observar; quan anem per les carreteres, veiem que sovint hi han conductors que no  
presten tota l’atenció deguda a la situació del trànsit. Pot venir donat també potser per 
les característiques dels vehicles, que es troben més segurs, més confortables, que, fins 
i tot, no donen sensació de velocitat, i ens trobem, doncs, que sovint se circula amb 
excessos de velocitat. També l’impacte que té el consum d’alcohol i d’altres drogues, 
doncs, quan es fa ús dels vehicles de motor. 

Tot això, doncs, fa que, per part del nostre grup, hàgim presentat aquesta proposta 
de resolució amb la idea, doncs, de mirar de conscienciar al màxim possible els con-
ductors sobre els perills amb què s’enfronten dia a dia amb la conducció de vehicles 
de motor; també per desenvolupar campanyes específiques d’informació que incloguin 
les principals causes d’accidentalitat com a conseqüència de la infracció de les normes 
de circulació, i que facin especial èmfasi als excessos de velocitat, a conductes que fins 
i tot de vegades són de conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol i els estupe-
faents. 

Hi ha una incidència molt gran, al nostre parer, que és l’ús inadequat de les noves 
tecnologies de la informació; l’ús, sobretot, dels telèfons mòbils. I no només per parlar 
per telèfon, sinó que, fins i tot, per fer servir les xarxes socials mentre s’està al volant, i 
això genera, doncs, unes situacions de risc continuat per al conductor que l’està fent ser-
vir per a la resta d’usuaris de la via. 

I també, doncs, aquestes conductes, en certa forma i, sobretot, en aquells espais, en 
aquelles zones de la nostra xarxa viària on hi ha una major incidència de sinistralitat, 
que podem dir que són trams especialment perillosos, doncs, el que demanem és que hi 
hagi un sobreesforç. En aquest sentit, demanem un sobreesforç al Departament d’Inte-
rior i al Cos de Mossos d’Esquadra, doncs, perquè s’augmenti dins del possible la pre-
sència de patrulles de mossos en aquests indrets on la sinistralitat és més alta i on, fins i 
tot, la situació, doncs, de risc està potenciada per conductes no massa edificants per part 
de conductors.

Per descomptat, també, reforçar la senyalització; millorar-la dins del possible. Tam-
bé l’estat de les vies. Però hi ha un darrer punt que, per part de Junts pel Sí, doncs, ens 
han fet saber que tenen una certa, diguem-ne, prevenció respecte a aquest punt, que és 
mirar de demanar al Govern d’Espanya que faci un estudi sobre la fiscalitat dels vehi-
cles per potenciar l’adquisició de vehicles amb les millors condicions de seguretat pas-
siva i activa. Això, pensem que és bo. Ha d’anar lligat també a una conscienciació per 
part dels conductors de fer un ús adequat d’aquestes característiques dels vehicles, però 
pensem que, de vegades, entren dins l’apartat de luxe determinades qüestions, amb els 
nous vehicles, que tenen molt a veure amb la seguretat i no tant amb el luxe, encara que 
representen un sobrecost en l’import final. Hi pot haver mesures de tractament fiscal 
que facin, doncs, un incentiu addicional perquè aquest sobrecost que pot tenir en el preu 
un vehicle, doncs, vagi a favor de la seguretat del mateix conductor i dels usuaris del 
vehicle.

I en aquest sentit, doncs, demanem el vot favorable de tots els grups a aquesta pro-
posta de resolució.

Gràcies.
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La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se amb les esmenes presentades per 
part del Grup de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi-Miquel Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Sí que faré defensa de l’esmena presentada, però també aprofi-
taré, doncs, per mostrar el posicionament del meu grup parlamentari amb relació als al-
tres punts, perquè és una PR, una proposta de resolució que té cinc punts.

Amb relació als dos punts primers, i bàsicament amb relació al programa específic 
que es demana de conscienciació dels conductors de vehicles de motor, el Servei Català 
de Trànsit, com vostès saben perfectament, ja du a terme aquesta tasca. Vostès coneixen 
a la perfecció la campanya «Tria el bon camí», impactant, o la mateixa aplicació Con-
duint, en relació i sobre l’ús de telèfons intel·ligents, l’ús de GPS, el que comentava el 
diputat Alonso, resposta de WhatsApp, l’ús de les xarxes.

És a dir, el Servei Català de Trànsit ja ho fa, eh? Ho ha de fer més? Escolti, si cal, ho 
farà més, però, en principi, ja ho fa. En tot cas, a aquests dos punts nosaltres hi votarem 
favorablement, tot i que li explico que, efectivament, ja ho fa.

Amb relació al punt 3, que és el que ens crea discrepància, al nostre parer... –i per 
aquest motiu hem presentat l’esmena–, la gran majoria de controls policials –de veloci-
tat, d’alcoholèmia, de distracció, d’ús d’elements de retenció, etcètera– i la tasca preven-
tiva, la tasca de vigilància preventiva, es duen a terme en aquells trams de la xarxa vià-
ria on tenen lloc els accidents greus, on s’acumulen més nombre de fets i on hi ha més 
circulació de vehicles. I es fa així, precisament, per reduir l’accidentalitat, però és veri-
tat també que una part d’aquest patrullatge i control també es fa..., i s’ha de fer així, s’ha 
de destinar a altres vies amb una accidentalitat més continguda per tal d’evitar l’efecte 
aprenentatge i la sensació d’impunitat dels conductors. És a dir: «Tranquils que aquí no 
hi som mai, eh?»

Per tant, en aquest sentit, nosaltres no podem dotar més, no podem desvestir un sant 
per vestir-ne un altre. Tot i que és cert, i ho reitero i així els ho he explicat, que les do-
tacions de la policia de Catalunya, de trànsit, sempre són superiors, enormement supe-
riors en aquells llocs on hi ha més accidentalitat.

Per això l’esmena presentada..., vostès ens han manifestat que no, que volen veure 
més mossos a les carreteres, i, en aquest sentit, doncs, nosaltres dissortadament no po-
dem votar a favor d’aquest punt, del punt 3. I, per tant, hi votarem en contra.

Amb relació al punt 4, dir-los que sí, que, efectivament, ja també es fa, els hi vota-
rem a favor. És un tema que ja es fa. A més a més, es reforça en cinemòmetres i controls 
de velocitat per tram, però els hi votarem a favor, perquè entenguin que donem suport a 
qualsevol mesura, també, que sigui necessària en la prevenció d’accidents.

I amb relació al punt 5, que vaig manifestar al diputat Alonso la nostra disconformi-
tat, sobre l’estudi urgent de mesures fiscals que incentivin l’adquisició de vehicles que 
disposin de les millors tecnologies de seguretat activa i passiva, en tant que és una com-
petència de l’Estat, jo crec que el que procedeix és que aquesta proposta vostès no la  
facin aquí; que aquesta proposta vostès la facin..., el seu grup parlamentari, que no em 
negaran que ara per ara té molta influència en el Congrés dels Diputats i en el Senat, 
que la presentin al Congrés dels Diputats i en el Senat. I que, per tant, en aquell lloc, 
nosaltres..., vaja, jo em permeto la llibertat de garantir-li el vot dels partits que formen 
el Grup Parlamentari de Junts pel Sí que tenen representació parlamentària amb els 
seus diputats. Però entenem que és allà on correspon presentar aquesta iniciativa. I, per 
tant, hi votarem en contra.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se per part del Grup Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres no entrarem en aquestes disquisicions; nosal-
tres..., ja ho he dit en la proposta de resolució anterior, no?, simplement el fet que hi hagi 
una iniciativa encaminada a lluitar contra les distraccions dels conductors, a millorar la 
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seguretat viària, que es posi damunt de la taula qualsevol idea relacionada amb el tema 
ja ens sembla positiu.

Està provat, a més, com diu la proposta de resolució, com han dit els companys, que 
l’ús de les tecnologies de la informació al volant esdevenen, juntament amb l’alcohol i 
drogues, una de les causes més freqüents d’accidents. Per tant, hem de reaccionar d’al-
guna manera des de l’Administració pública. 

És veritat que molta part s’està fent, també això s’ha de dir, però, hi insisteixo, quan 
hi ha noves iniciatives, sobretot enfocades a la pedagogia, jo crec que les hem de, ràpi-
dament, agafar de la mà i portar-les a terme si es poden portar a terme. S’ha d’enfocar 
la seguretat viària, també, de la sanció a l’educació. No es pot descartar, naturalment, la  
sanció en alguns moments, però primer s’ha d’intentar, des de la Generalitat, des dels 
governs, l’estratègia de conscienciació; primer l’educació abans que la sanció.

Molt adequat, per tant, en general, el que demana la PR. Molt interessant i remarca-
ble..., volem posar èmfasi sobre la proposta que demana que s’estudiïn mesures fiscals. 
És veritat que ho demana que ho faci el Govern d’Espanya. No ens sembla malament, 
perquè l’interessant és la proposta en si, nosaltres mateixos, no? I és cert que la segure-
tat no pot ser una cosa que es compri. Avui dia hi ha cotxes de gamma alta que tenen 
moltíssimes mesures de seguretat. Doncs, no pot ser una condició sine qua non per ac-
cedir a aquestes mesures de seguretat poder comprar aquests cotxes de gamma alta.

Per tant, tothom ha de tenir dret a accedir als millors sistemes de seguretat al seu ve-
hicle. La seguretat, hi insisteixo, no s’ha de poder comprar. I, per tant, independentment 
de qui en tingui la competència, ens sembla una bona proposta.

Sí que vull entrar en el tema de la demanda de més mossos a les carreteres amb més 
sinistralitat, perquè jo crec que sí que hem de fer aquí una mica de pedagogia per can-
viar aquesta percepció, si m’ho permeten, i els ho dic amb «carinyo», bastant de dretes. 
Jo crec que no és bo equiparar de manera automàtica més seguretat amb necessitat de 
més nombre de policies. Jo crec que hem de trencar amb aquesta percepció i, en aquest 
sentit, en aquest punt, nosaltres no hi estaríem d’acord, perquè creiem que, d’alguna for-
ma, ja forma part d’una de les polítiques bàsiques del Departament d’Interior.

La resta la votarem a favor.

La vicepresidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se per part del Grup de Cata-
lunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

En resum, el sentit de la moció ens sembla positiu. Així com en l’anterior, trobem, 
diguéssim, una falta d’especificitat o de treball, emocions que podrien defensar fàcil-
ment la pau mundial per tirar-se endavant. Clar exemple que el mateix Govern ho veu a 
favor quan és una crítica al Govern.

Llavors... Però entrant punt a punt, sí que és veritat que l’ús de les tecnologies i el 
consum de drogues són alguns dels problemes que provoquen més sinistralitat, i crec 
que tota iniciativa que puguin fer la Generalitat i el Govern en aquest àmbit de sensibi-
lització, sobretot als joves i als conductors, és quelcom necessari. Crec que es va en la 
bona línia, però mai està malament potenciar-ho.

Compartint els arguments del company Carles, crec que més policia no és més se-
guretat. Hi ha moltes maneres de dedicar agents, diguéssim, a la seguretat viària, o de 
treballar per la seguretat viària, com, per exemple, la millora de les infraestructures. 
Per tant, tampoc ens capfiquem en el fet de prioritzar que hi hagi encara més i més mos-
sos a les carreteres. Per tant, en aquest punt ens abstindrem.

On sí que veig que és interessant i crec que sí que han encertat fort a la proposta..., i 
no comparteixo els arguments del company Sendra, que diu que ho presentin al Govern 
de l’Estat, crec que el Parlament també pot demanar al Govern de l’Estat coses com a 
Parlament, i crec que el que cal és no només incentivar en la proposta fiscal, no només 
incentivar en termes fiscals el sector automobilístic, sinó que cal trobar un factor més 
transversal, cal que les empreses tecnològiques que operin a Catalunya i a la resta d’Es-
panya tinguin aquesta adaptació tecnològica, aquests mínims de seguretat, per exemple, 
d’interconnectivitat en qualsevol tipus de vehicle. Això, parlem d’empreses de telefonia 
mòbil o empreses que venen aquests aparells que poden interconnectar sistemes, alho-
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ra que els cotxes han de tenir uns sistemes mínims i bàsics que no suposin un sobre-
cost en el preu de venda final d’interconnexió i de compatibilitat amb la producció i l’ús 
d’aquestes noves tecnologies.

Per altra banda, entendre que si volem tractar la sinistralitat a nivell transversal, 
quan parlem d’estupefaents o alcohol, no només ens centrem en els Mossos d’Esquadra, 
en el que hi ha a les carreteres i en els vehicles, sinó també hem de fer iniciatives als 
locals d’oci i restauració, on es podien posar elements, diguéssim, per sensibilitzar els 
conductors i detectar, per exemple, el seu nivell d’alcoholèmia abans de sortir a conduir, 
cosa que facilitaria molt el fet de no tenir accidents a la carretera.

Per tant, ens abstindrem en el punt 3 i la resta ho votarem a favor.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se per part del Grup del Partit Popu-
lar, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de determinats punts d’aquesta re-
solució. Estem d’acord que, com més presència policial, hi ha més seguretat i més bons 
resultats. No compartim les afirmacions del representant socialista, que sembla que és 
un fan declarat del senyor Sabina, amb el seu pacto de caballeros (rialles), i el que cre-
iem és que, al final, és bo que hi hagi més presència policial i, sobretot, més advertiment 
per part dels conductors d’aquells trams que resulten perillosos dintre de les carreteres 
catalanes.

Ara bé, s’ha de dir que nosaltres no podrem votar a favor del punt cinquè per molts 
motius. Nosaltres ja creiem que hi han ajudes a fiscalitat a vehicles, no només que tin-
guin més condicions de seguretat activa i passiva, sinó també fins i tot a aquells que 
són més ecosostenibles. I entenem que, a més, els cotxes ja de gamma mitjana ja tenen 
molts beneficis d’aquesta mena, com, per exemple, l’aturada immediata davant d’obsta-
cles, i creiem que no correspon fixar-ho aquí, precisament.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se per part del Grup de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula la il·lustre senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Moltes gràcies, presidenta. Jo vull fer una prèvia. Em pregunto si a Ciutadans teniu 
algun tipus de sistema de bonificació segons propostes de resolució o alguna cosa sem-
blant. Ho dic perquè a cada Comissió d’Interior votem moltíssimes propostes de reso-
lució de coses que ja es fan i ja passen, i, al final, sospito que deuen tenir algun tipus de 
sistema d’aquest tipus. Un cop dit això, evidentment, des de la CUP no ens hi oposarem; 
cadascú funciona com funciona.

Dir que el Departament d’Interior una de les coses que fa des que hi ha el nou conse-
ller és estar bolcat en temes de trànsit; de fet, és un tema que és central a la conselleria, 
que nosaltres tampoc ho acabem de compartir, però que és evident que és un tema cen-
tral a la conselleria. A més, dir que ja hi ha..., ho han repetit diversos diputats, eh?, però 
ja hi ha campanyes en funcionament per part del departament en les matèries que vos-
tès assenyalen en aquesta proposta de resolució. Per tant, entenem que, d’alguna mane-
ra, el que vostès demanen ja s’està fent. Segur que es podria fer més i millor; en això no 
ens hi posem.

Per tant, dit això, el nostre posicionament de vot. Nosaltres ens abstindrem als dos 
primers punts. Ens sembla bé que vulguin que hi hagi..., en clau de campanyes, que n’hi 
hagin més i que n’hi hagin de millors, però nosaltres entenem que vostès intenten regu-
lar coses molt concretes, i nosaltres preferim confiar en el criteri dels tècnics i les tècni-
ques que hi ha al Servei Català –de prevenció– de Trànsit, que entenem que segur que 
tenen el criteri establert i treballat sobre el tema.

Al punt 3 hi votarem en contra. Ens sembla..., és obvi que la CUP no considera que, 
com més policia, menys incidència d’incidents. És a dir, hi ha molts altres mecanismes. 
No voldria entrar en la picabaralla entre els dos diputats, perquè és evident que la CUP 
votaria en aquest punt en contra; per tant, això.
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A la quarta hi votarem a favor, però tornem a posar sobre la taula que ens sembla 
que és bastant intrusiu. Vull dir que ens sembla que el departament ja treballa en aques-
ta clau, que el Servei Català de Trànsit ja treballa en aquesta clau i que, per tant, no en-
tenem gaire per què aquest punt. Nosaltres hi votarem a favor.

I al cinquè hi votarem en contra. Nosaltres no estem a favor de mesures fiscals en 
aquesta línia, i, si hi ha d’haver mesures fiscals en matèria de cotxes i motors, nosaltres 
entenem que han d’anar orientades a la disminució de l’emissió de gasos d’hivernacle i 
no a vehicles amb motor d’explosió normal.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Per finalitzar, per posicionar-se sobre les esmenes, 
té la paraula el grup proposant de la PR, l’il·lustre senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Bé, de ben segur que s’està treballant i s’està treballant 
de valent al Departament d’Interior; això ningú ho posa en dubte. I, a més a més, s’està 
treballant dur i amb molta determinació; això és així. Però hi ha una realitat. Els que 
vivim a la carretera bona part del temps, doncs, per motiu que hem d’anar cap amunt i 
cap avall, no?, la veritat és que tenim una xarxa viària que està realment saturada; això 
és una realitat objectiva i que es pot veure qualsevol dia de l’any a qualsevol de les nos-
tres carreteres. 

I també hi ha una altra realitat objectiva, que és que hi ha un repunt de la sinistra-
litat. És a dir, que això no obeeix més que a això, un fet constatat, que és que hi ha un 
repunt. I també hi ha una altra qüestió, que no és ni de dretes ni d’esquerres, que és 
l’efecte dissuasiu que té, doncs, un agent de Mossos d’Esquadra en determinats espais 
on sovint hi han conductors que, diguem-ne, s’hi belluguen amb certa impunitat o amb 
aquesta sensació d’impunitat. 

Ahir mateix feia esment al diputat Sendra d’un fet en una rotonda de Tarragona, 
doncs, que em va avançar un vehicle que va aixecar rodes d’un costat i de l’altre a la ma-
teixa rotonda, que va sortir a la primera sortida en direcció a la barriada de Sant Pere i 
Sant Pau de Tarragona, i que, tot seguit, es va saltar un stop on hi havia un vehicle pa-
rat, i se’l va saltar per la illeta i va passar, doncs, com bufant. I això, doncs, passa. I això 
m’ho trobo no només en una rotonda de Tarragona, sinó que a la nacional 340 m’ho tro-
bo molt sovint en rotondes en què hi han moments en què, doncs, estan absolutament 
plenes de trànsit, de sortides i entrades d’autopistes, i que la gent entra com una mena de 
«campi qui pugui», no? 

Per tant, aquí la presència policial jo crec que senzillament és dissuasiva, i aquests 
tipus de control, que jo els trobo a faltar, doncs, penso que molts conductors els agrairi-
en perquè hi hauria aquesta baixada de sinistralitat.

I en aquest sentit, doncs, ve per aquest fet, per aquest fet puntual però real, objectiu, 
que hi ha un augment de la sinistralitat. Doncs, també demanem que hi hagi aquest so-
breesforç, aquest augment de presència en aquells indrets de la nostra xarxa viària, que 
són molts, malauradament, on hi ha molt risc per a tots els usuaris de la via i on hi ha, 
sovint –massa sovint–, algunes conductes que podem dir que són temeràries.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Senyor diputat, s’havia de posicionar sobre l’esmena.

Matías Alonso Ruiz

Sí..., no, no, jo crec que ha quedat clar per part del senyor Sendra que no la hi hem 
acceptat.

La vicepresidenta

D’acord. Moltes gràcies, així en quedarà constància a l’acta. 
Ara procedirem a la votació. Pel que he entès en el sentit de vot que han dit els por-

taveus, els punts 1 i 2 els podríem votar conjuntament, i el 3, 4 i 5 els votaríem per se-
parat. 
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Carles Castillo Rosique

El 3 separat del 4 i el 5.

La vicepresidenta

Sí, sí..., el 3, el 4 i el 5 per separat cadascun, i els punts 1 i 2 conjuntament. (Veus de 
fons.) El portaveu del Grup Popular vol dir algun comentari?

Esperanza García González

Perdoni, presidenta, no hem entès si el 5 es votava conjuntament amb el 3 i el 4 o per 
separat.

La vicepresidenta

L’1 i 2 es votaran conjuntament, el 3, el 4 i el 5, per separat. (Veus de fons.) El 5 per 
separat. El 3, el 4 i el 5, per separat. Procedim a la votació.

Votem primer els punts 1 i 2 conjuntament.
Vots a favor?
Abstencions?
Una abstenció per la CUP, i la resta de grups, 19, a favor.
Ara votarem el punt número 3.
Vots a favor?
Sis, del Grup del Partit Popular i Ciutadans.
Vots en contra?
Catorze vots, dels grups Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP.
I abstencions, cap.
Procedim a votar el punt número 4.
Vots a favor?
Unanimitat.
El punt número 5.
Vots a favor? 
Set vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i 

Partit Socialista.
Vots en contra?
Onze, del Grup de Junts pel Sí i la CUP.
I abstencions?
El Grup del Partit Popular, amb 2.

El president

El següent punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la destinació de 
la recaptació de multes i sancions de trànsit, presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. 

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i 
sancions de trànsit

250-00699/11

Per defensar la proposta de resolució, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, esta propuesta es una propuesta que complementa de 
alguna forma la que antes ha expuesto mi compañero, porque también se refiere a segu- 
ridad viaria. Y lo que se pretende, desde luego, es la necesidad de la mejora de la seguri- 
dad viaria. Por lo tanto, no voy a repetir todos los argumentos que ya él ha dicho para 
que se aprobase la propuesta anterior, dado que, bueno, la mejora de la seguridad viaria, 
pues, redunda en beneficio de todos y, en concreto, para reducir toda la siniestralidad 
en la misma.

Bien, como digo, esta propuesta se presenta a raíz de un informe de la Sindicatura 
de Cuentas, en el cual se determinaba –era sobre el ejercicio 2012– que la Generalitat 
solo destinó un 46,7 por ciento de la recaudación por sanciones de tráfico a seguridad 
vial, y la sindicatura nos señaló que no se había podido validar el resto del dinero. Es-
tamos hablando de 66 con 67 millones de euros. No se había podido validar, repito, el 
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resto del dinero, este dinero que el Servei Català de Trànsit transfirió a la Generalitat 
y no se consideró, no se..., la sindicatura no pudo comprobar que se había destinado a 
lo que se debía destinar, que eran gastos relacionados con el tráfico y la seguridad vial.

Como ya ha dicho antes mi compañero, los datos de siniestralidad viaria siguen siendo  
altos, a pesar de que pudiéramos decir que se está trabajando en ello y que han mejo-
rado; pero lo cierto es que ha habido un repunte de número de víctimas mortales. Sin 
embargo, como dice el mismo conseller d’Interior en varias ocasiones, es que ni aunque 
solo fuese una sola víctima. Hay que hacer todo lo necesario y todo lo que esté en nues-
tra mano para evitar que haya más víctimas en la carretera, porque no debemos olvidar 
que muchas de ellas son jóvenes.

Por tanto, entendemos que no es de recibo que el importe de las sanciones se destine 
a otra cosa que no sea la mejora de la seguridad viaria, la prevención de accidentes y la 
ayuda a las víctimas. Y de ahí que la petición que hacemos en esta propuesta de resolu-
ción sea que toda la recaudación sea destinada, en un cien por cien, a este motivo.

Nada más.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, sempre, diguem-ne, hi ha hagut la sensació que l’Admi-
nistració pública fa servir les multes com a element recaptatori. Encara, aquesta sensa-
ció, jo crec que s’ha vist incrementada amb la crisi econòmica, durant la qual la ciutada-
nia, doncs, en alguns moments, ha vist com algunes administracions públiques han fet 
servir, efectivament, el cobrament de multes i l’increment de sancions, fins i tot, com a 
element d’estabilitat pressupostària.

És una deriva economicista que jo crec que fa perdre el sentit de la sanció en el sen-
tit de la reeducació que ha de comportar, i el seu objectiu principal, que és precisament 
el d’evitar que la conducta que comporta la sanció es produeixi. Aquest és l’objectiu úl-
tim de la sanció; precisament, evitar-la, fer d’element dissuasiu que provoqui en l’infrac-
tor potencial el desistiment de la seva conducta infractora.

I això creiem, des del Grup Parlamentari Socialista, que queda molt clar si l’import 
global de les sancions es reinverteix en la mateixa política de seguretat viària, com de-
mana la proposta de resolució. Aconsegueixes, d’alguna manera, que la sanció no funcio- 
ni d’element recaptatori general per quadrar els comptes d’un govern, i aconsegueixes 
garantir una partida important, a la vegada, per invertir en seguretat viària, que deriva 
directament de la penalització de les conductes indegudes. Molt adequat i un exemple 
per a altres governs, que pensem que haurien de fer el mateix.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

És una realitat que, amb l’arribada de la crisi, la percepció que s’usaven en forma 
recaptatòria les sancions de trànsit ha augmentat en la població catalana, i diria de l’Es-
tat espanyol. És una realitat que la majoria..., o que els ingressos derivats d’això, doncs, 
no és mala idea –i ho dic així, «no és mala idea», tampoc ho veig una necessitat– vagin 
destinats a la mateixa seguretat viària o, diguéssim, a millorar en termes de seguretat a 
la carretera.

Crec que hi ha hagut diverses resolucions que donaven aquesta prioritat als ingres-
sos que obteníem per part de les sancions de trànsit. En el que crec que té perill de caure 
aquesta resolució, i crec que hi cau al final, és en un to, diguéssim, no?, de populisme 
barat, en el sentit de dir..., en l’exclusivitat del cent per cent dels diners recaptats només 
a aquesta finalitat crec que és poc realista; almenys, d’un grup que vulgui aspirar a estar 
al Govern, no? Perquè, al cap i a la fi, ja hi ha cert marge, i crec que les propostes que 
s’han anat aprovant en aquest Parlament els últims temps donen un marge, donen una 
dedicació bastant forta al tema de seguretat viària. I donen un marge raonable, perquè 
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les polítiques de seguretat a vegades són molt variades. I no cal caure en demagògies o 
en populismes barats, sinó que cal fer realment polítiques efectives.

I lluitar també contra una percepció errònia, que és la que, les multes, l’únic objec-
tiu que tenen és recaptar més –recaptar més. Jo crec que aquesta percepció..., no s’ha 
de lluitar amb aquest tipus de propostes, sinó fent pedagogia ciutadana i entenent que, 
al final, les normes de trànsit s’han de respectar, si no, es posa la vida en perill d’un i 
també la de la resta. I per això es mereix una sanció el conductor que viola les normes 
de trànsit.

Per tant, el nostre vot en contra. No en el..., tot i estar, diguéssim, a favor amb l’es-
perit, creiem que ja hi ha propostes o ja s’han aprovat propostes en aquesta línia, i pre-
ferim les que ja hi han aprovades a aquestes. 

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres, en el seu moment, el 10 de novembre, ja vam pre-
sentar una proposta de resolució en aquest sentit, que es va aprovar per unanimitat, on 
es deia, precisament, que tots els diners recaptats per sanció de trànsit, doncs, anessin 
destinats precisament a seguretat viària i d’altres instruments que són necessaris i que 
estan inclosos dintre d’aquest Programa 222.

Es va fixar un 80 per cent perquè no era viable el cent per cent. I per què no és viable 
el cent per cent? Perquè, entre d’altres coses, hi ha una realitat que requereix de progra-
mes de coordinació interdepartamental; s’han de resoldre i instruir els expedients san-
cionadors; s’han de gestionar despeses de personal del Servei Català de Trànsit; s’han 
de mantenir els sistemes informàtics; la inversió en equipaments, les despeses en man-
teniment i reparació de vehicles per realitzar aquestes tasques en matèria de trànsit en-
comanades a la Direcció General de la Policia.

I nosaltres, precisament, vam fixar aquest 80 per cent per ser no populistes i sí rea-
listes, amb una realitat que ha estat una pràctica habitual per part de la Generalitat, que 
era destinar els recursos obtinguts de les multes com una forma de finançament addicio-
nal, com un impost encobert.

Dit això, com que compartim l’esperit de la resolució, no hi votarem en contra, però 
tampoc hi podrem votar a favor, per manca de realisme.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. En primer lloc, bé, el Govern ho ratificarà, però a mi em sem-
bla que la majoria de les recaptacions –en el marc de les possibilitats, com apuntava la 
diputada del PP– ja van al que demana la proposta de resolució, que és a la millora de  
la seguretat viària. Per tant, un altre cop, una proposta de resolució que demana una 
cosa que ja es fa.

I, a més, nosaltres hem mirat, més o menys, quant es recapta i són més de 100 mi-
lions d’euros. Per tant, no estem d’acord que tots..., és a dir, que tots aquests ingressos 
vagin de manera finalista a la prevenció del trànsit. Nosaltres, la mesura d’ingressos fi-
nalistes, la compartim en determinats àmbits o en determinats..., com a determinades 
estratègies, en situacions en les quals hi ha una situació d’emergència, però en aquest no 
compartim que tots aquests diners hagin d’anar a trànsit.

Com que ja hi van i com que la proposta de resolució ratifica una cosa que ja està 
passant, nosaltres ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té 
la paraula l’il·lustre senyor Jordi Sendra.
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari sí que donarà suport a aquesta pro-
posta de resolució. Vostès parlen de l’any 2012, en el seu argumentari. Parlen d’un pla 
de govern 2011-2014, parlen del síndic de comptes del 2012. Però jo no sé el 2012, però 
jo els puc dir amb tota la certesa, primer, que avui, 15 de febrer del 2017, tot el que es 
recapta amb multes i sancions de trànsit va destinat a seguretat viària; no van al procés, 
van a seguretat viària.

Els donarem suport igual, però vull reiterar aquesta certesa absoluta que avui, 15 
de febrer del 2017, tot el que s’ingressa amb sancions i multes de trànsit va a seguretat 
viària.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Sendra.
Doncs, bé. Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 16 vots a favor, de Junts pel Sí, Ciutadans i Grup Socialista.
Vots en contra?
Un vot en contra, de Catalunya Sí que es Pot.
Abstencions?
Hi han 3 abstencions, del Grup del Partit Popular de Catalunya i de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució. 

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques

250-00703/11

Passem al dotzè i últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la defensa de les llibertats democràtiques, presentada pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Per defensar-la, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Primer de tot, saludar els membres del Sindicat de la Imat-
ge, UPIFC i Comissions Obreres, que ens acompanyen avui en el debat d’aquesta pro-
posta de resolució. El Grup de Junts pel Sí vam registrar aquesta proposta de resolució 
que insta el Govern de la Generalitat a garantir el lliure exercici de premsa i la llibertat 
d’expressió, i no fer mai cap acte que vagi en contra de les lleis vigents en aquest àmbit.

També recull que el Cos de Mossos d’Esquadra actuarà sempre amb ple respecte al 
dret i a la legislació, i garantirà que els professionals de la informació puguin desenvo-
lupar la seva tasca amb la màxima seguretat possible. També es manifesta el reconei-
xement i el ple suport del Parlament cap a la tasca que realitza la policia de Catalunya, 
i no es vol posar en dubte la feina dels professionals dels Mossos. A més, expressa el 
compromís amb la transparència com a principi general i la determinació en la defensa 
de l’activitat del col·lectiu de periodistes i fotògrafs, imprescindible en una democràcia 
moderna i plena.

El text de la proposta de resolució també insta el Parlament a manifestar el seu re-
buig als preceptes de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, ja 
que es considera que són clarament contraris als drets fonamentals emparats per textos 
internacionals, com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu de 
drets humans, i també per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, i 
demana als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats impulsar la 
derogació de la citada llei.

En definitiva, estem a favor del principi de transparència i, en conseqüència, defen-
sem l’activitat del col·lectiu de periodistes i fotògrafs com un element imprescindible 
en la transmissió d’informació i coneixements necessaris en una democràcia madura i 
plena, al mateix temps que reconeixem la tasca que du a terme el cos de policia de la 
Generalitat.

Per acabar, fer esment que, des del nostre grup de Junts pel Sí, no hem acceptat 
dues esmenes de la CUP –la número 1 i la número 4–, i que hem arribat a un acord de 
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transacció en les esmenes 2 i 3, que ja us hem entregat a tots els grups parlamentaris, 
seguint també la petició que ens va fer arribar al nostre grup el Sindicat de la Imatge. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per defensar les esmenes presentades, en nom de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Aquesta proposta de resolució ve arran de la moció que la CUP 
va presentar al Ple del Parlament, vostès ho deuen recordar segur, sobre, en dèiem, 
«identificació, reparació i veritat», i anava orientada a la garantia dels drets humans i 
dels drets fonamentals en el Cos de Mossos d’Esquadra i en les policies locals, i nosal-
tres enteníem que era una proposta de resolució en clau propositiva i orientada a la ga-
rantia dels drets fonamentals.

Se’ns va acusar de moltes coses, molts dels grups parlamentaris que aquí estan avui, 
entre d’altres, que anàvem en contra dels cossos policials, quan nosaltres el que inten-
tàvem blindar eren drets i llibertats fonamentals. I això mateix va fer Junts pel Sí, és a 
dir, el grup que dona suport al Govern, que va votar en contra d’un punt que blindava, 
diguéssim, la llibertat de premsa, blindava que els mossos d’esquadra no poguessin re-
quisar càmeres i altres objectes, perquè nosaltres havíem experimentat en carn pròpia, 
i també ens havien arribat per part de periodistes diversos, que aquestes coses passaven 
en els operatius en matèria d’ordre públic.

Junts pel Sí va votar-hi en contra argumentant que nosaltres criminalitzàvem el Cos 
de Mossos d’Esquadra, i nosaltres plantejàvem que aquest no era el tema, que nosaltres 
el que intentàvem blindar eren llibertats fonamentals, com la llibertat de premsa i la de 
retre imatges. A més, nosaltres –ho hem dit en diverses ocasions– considerem que la llei 
orgànica..., la Llei de seguretat ciutadana atempta contra els drets fonamentals de reu-
nió i manifestació i, per tant, insistíem que aquest punt de la moció era vàlid.

Avui, i arran de l’escàndol públic que ha suposat que el grup que dona suport al Go-
vern voti en contra de la llibertat de premsa, els sindicats..., gràcies als sindicats que 
avui ens acompanyen, el grup que dona suport al Govern ha hagut de ser..., diguéssim, 
ha hagut de presentar ell mateix la proposta de resolució que deixi clar a tothom que sí 
que estan a favor dels drets i les llibertats de premsa. Nosaltres, evidentment, ho cele-
brem i hem presentat esmenes al respecte.

La primera esmena que hem presentat és de supressió del punt 2, perquè el Govern 
insisteix a reconèixer la tasca dels cossos i forces de seguretat, i nosaltres insistim que 
això no va de reconèixer o no la tasca dels cossos i forces de seguretat; va de blindar lli-
bertats fonamentals. Evidentment, no ens han acceptat l’esmena; era d’esperar.

L’esmena quarta que nosaltres hem presentat va en la línia que es puguin sol·licitar 
les imatges que el mateix Cos de Mossos d’Esquadra grava, com vostès saben, en les 
intervencions de l’ordre públic. Ens hem trobat amb situacions, en judicis, on hi ha gent 
que demana aquestes imatges com a prova documental i se li neguen en reiterades oca-
sions. Per tant, nosaltres volíem també insistir en aquest sentit. Tampoc se’ns ha accep-
tat l’esmena; suposem que també en pro de la defensa del Cos de Mossos d’Esquadra. 
Nosaltres entenem que això no va en la defensa de cap cos de seguretat, sinó que atemp-
ta, altre cop, contra el mateix cos, perquè se li retira la confiança, que les actuacions que 
fa és on, garantint els drets humans, que nosaltres d’entrada ho pressuposem; per tant, 
entenem que no hauria de ser un problema que les imatges que el mateix cos grava es 
posessin a disposició de la ciutadania quan fossin importants en un procés judicial. Tot 
i així, tampoc se’ns ha acceptat l’esmena.

Les altres dues que hem presentat han sigut en la línia de blindar el dret fonamental 
de gravació i en la línia que també demanaven els sindicats que avui ens acompanyen, 
que és de reconèixer el principi de transparència i el dret a la premsa a gravar i a enre-
gistrar imatges.

Per tant, ja avanço el sentit de vot, president? (Pausa.) Sí, va bé? (Veus de fons.) 
Avanço el sentit de vot; nosaltres votarem a favor del punt 1, del 3, del 4, del 5 i del 6, i 
votarem en contra del segon punt.

Gràcies.



DSPC C 321
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CI 37 

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciutadans, té 
la paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer también a las personas que nos 
acompañan, que desde el primer momento de la comisión han estado aguantando todos 
los anteriores puntos hasta llegar al suyo. Dicho esto, nosotros entendemos que esta mo-
ción es más bien un lavado de imagen. 

Nos sorprende enormemente, y hay un..., en mi ciudad..., me ha venido a la cabeza 
ahora que, en mi ciudad, en Cerdanyola, el escudo dice: «Facta, non verba.» Y eso es lo 
que yo quiero decirles con esta moción. 

Mire, nosotros somos los primeros que defendemos la libertad de ejercicio de pren-
sa, libertad de expresión y, por supuesto, la legalidad vigente. Y una muestra de ello..., 
porque antes la diputada de la CUP ha señalado que esta propuesta viene a raíz de una 
moción. Esta propuesta viene a raíz de una propuesta de resolución que mi compañero 
Jean Castel presentó en el mes de noviembre, de la cual se retiró una enmienda presen-
tada por Junts pel Sí y que, al final, fue aprobada. ¿Y qué decía la propuesta de mi com-
pañero? Decía que no hubiese interferencias a la tarea de los periodistas y que hubiese 
mecanismos para que garantizasen esa libertad. ¿Y por qué? Pues, porque había habido, 
por parte de la policía, un supuesto fichero de periodistas, una serie de acciones incor-
rectas.

Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar..., señores que han presentado esta 
propuesta, quizá deben ser ustedes los que se lo han de hacer mirar, esto, porque no es 
solo esto, sino que, además, tenemos..., parece ser que ustedes son muy dados a hacer 
ficheros. Ya sabemos, y no quiero recordarlo, porque ya lo sabemos todos, pero, bueno, 
es necesario quizá recordar las cosas: el exsenador Santiago Vidal también nos hizo un 
listado; un listado de..., bueno, «tenemos vuestros datos fiscales»; un listado de jueces 
que son investigados.

Y, por supuesto, por supuesto que nosotros vamos a dar soporte a la función de la 
policía, ¿cómo no?, si la policía y los mossos d’esquadra actúan y tenemos el total con-
vencimiento de que siempre actúan con respeto a la legalidad. Lo que no tenemos tan 
claro, fíjense, es que, y sobre todo por los sucesos de los últimos días, desde el Govern 
no se les incite, como funcionarios que son, como han hecho en otros casos, a que in-
cumplan la legalidad vigente.

¿Y por qué digo esto? Porque ustedes también recordarán que en la moción que se 
presentó por este grupo parlamentario en el último Pleno, una moción de pleno respeto 
a la protección de los funcionarios, y pedíamos que no se diesen órdenes ilegales a los 
funcionarios y que no se les incitase a realizar..., a defender ideas políticas que quizá no 
eran las suyas. La conclusión, ¿cuál fue? El resultado fue que ustedes, que hoy vienen a 
presentar aquí..., por eso decía que es un poco postureo, por no decir mucho, bastante 
postureo, vienen a presentar algo que han votado en contra en el pasado Pleno, porque  
ustedes dijeron que, bueno, no era necesario proteger, que esto era..., que..., bueno,  
que qué significado tenía. Bien.

Yo les digo: dejen hacer su trabajo a los funcionarios; manténganlos al margen de 
las políticas. Nuestro reconocimiento, como digo, y soporte a la tarea de la policía y, 
por supuesto, a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña.

Otro punto en el que quiero incidir es la transparencia. Mire, este punto, de verdad, 
de verdad se lo digo, esto es de traca –de traca–, porque, fíjense, que ustedes pidan al 
Parlament en el punto tercero su compromiso de transparencia, cuando el conseller de 
Afers Exteriores y Transparencia es el menos transparente con su propio departamento, 
es que ya tiene..., en fin (l’oradora riu), ya tiene mucho que decir de lo que están haci-
endo ustedes; porque una compañera nuestra, que es Susana Beltrán, como ustedes sa-
brán, le ha requerido informes y, a fecha de hoy –a fecha de hoy–, todavía no se les han 
facilitado. Y yo me pregunto: oigan, señores, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué están ju-
gando?

El punto último es otro ejemplo de cinismo. Saben ustedes de sobra, lo saben porque 
lo presentaron ustedes cuando no eran Junts pel Sí, cuando eran Convergencia y Unió 
y Esquerra Republicana, presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Y yo me pre-
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gunto: a ver, si ustedes han presentado un recurso de inconstitucionalidad, deberán es-
perar a que salga la resolución que proceda. Y también me hace cierta gracia, si es que 
esto pudiese tener gracia, que no la tiene, porque es muy serio, porque estamos en un 
parlament, me hace cierta gracia que ustedes reconozcan la labor del Tribunal Constitu-
cional cuando quieren, y cuando no quieren, pues, que no se reconozca. Siempre están 
ustedes diciendo que otros judicializan la política y parece ser que son ustedes.

Están emplazando al grupo del Parlament, del Congreso de los Diputados español, a 
que derogue una ley. Y yo les pregunto: oigan, ¿pero Cataluña no va a ser independiente 
dentro de poco? ¿Para qué le piden al Congreso de los Diputados nada?

Mire, ustedes, yo pienso, sinceramente se lo digo, que ni ustedes mismos se creen 
lo que están diciendo, de que vayan a ser independientes ni que vayamos a ser nada de 
todo esto. Y, en el fondo, todo este tipo de propuestas que ustedes vienen a hacer aquí, 
con el fin de lavar su imagen, lo único que hacen es confirmar la incongruencia de sus 
actuaciones y la poca credibilidad que tienen.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Gràcies, president. Bé, com a prèvia, jo crec que estaria molt bé intentar trobar 
punts de connexió en temes que jo crec que són importants per a tots, més que tro- 
bar punts de diferenciació, no? En primer lloc, vagi per endavant que jo estic convençut 
que parlem d’una qüestió d’una profunditat important, especialment important. És a dir, 
jo crec que parlem de coses que tenen a veure amb elements bàsics d’una democràcia. 

Això no vol dir que no hi hagi alguns aclariments que ja s’han avançat, per alguns 
companys o companyes que han parlat abans que jo, que jo crec que s’han de posar 
damunt de la taula, i és que..., la veritat és que quan jo vaig veure per primera vegada 
aquesta proposta de resolució, home, doncs, em va fer una mica de vergonya aliena, en 
el sentit que venia a rentar la cara per una sèrie de situacions, per votacions que s’havien 
realitzat, on el grup parlamentari que dona recolzament al Govern no havia estat a favor 
de recolzar la llibertat de premsa o de recolzar que no es pogués treure a professionals 
fotografies o elements del seu treball, diguem-ne. I, per causa d’aquestes votacions de la 
CUP, de Ciutadans..., m’és igual, votacions variades on el grup parlamentari que dona 
suport al Govern es va posicionar en contra, això ha creat certa alarma, hi ha hagut un 
requeriment de reunió per part dels companys del Sindicat de la Imatge, que estan avui 
aquí –que dono la benvinguda, també, de pas–, i aquesta, diguem-ne, interdicció d’a-
quest Sindicat de la Imatge és el que provoca que el grup parlamentari que dona recol-
zament al Govern, doncs, presenti aquesta PR.

Conegudes aquestes circumstàncies, jo crec que és bo donar recolzament a aques-
ta petició del Sindicat de la Imatge i intentar que una qüestió de tanta profunditat com 
aquesta, escoltin-me, que surti, doncs, si no pot ser per unanimitat, pràcticament per la 
unanimitat de tots els grups. Parlem que els professionals i les professionals ens reque-
reixen que el Parlament faci una declaració institucional a favor..., de garantia del seu 
treball. Parlem de persones que estan a la trinxera del dia a dia, amb un contacte, invo-
lucrats molt directament amb problemes directament relacionats amb la primera línia 
de la realitat. I crec que és molt positiu que el Parlament, sincerament, faci aquesta de-
claració, hi insisteixo, doncs, aprovada pel màxim possible de grups parlamentaris.

No cal que entri, jo crec, a explicar el paper del periodisme en general en una demo-
cràcia; jo crec que tots i totes som conscients de la importància absoluta que té. Per tant, 
doncs, proposar la necessitat de defensa de garantia dels i les periodistes; jo crec que el 
que està en joc és la qualitat de la nostra democràcia i, per tant, «postureo» o no, m’és 
igual, jo crec que seria bo que s’aprovés pel màxim nombre de grups parlamentaris. No-
saltres hi votarem a favor.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Aquesta proposta ve obligada aquí, bàsicament, per un context que es dona des de 
fa molt de temps als Mossos d’Esquadra, a la policia catalana, en tant..., sobretot par-
lem de manifestacions i de la brigada antidisturbis, en aquest cas. I el que veiem és que 
hi han mètodes que s’han fet darrerament que s’han extralimitat: el desallotjament del 
passat 15-M, el 2011, n’és un exemple; el rodeig del Parlament n’és un altre, i podríem 
seguir, diguéssim, enumerant moments on aquesta extralimitació ha arribat fins al punt 
que els mateixos periodistes que estan fent la seva feina i els companys del Sindicat de 
la Imatge han arribat aquí per denunciar una situació determinada. I d’aquí deriva la 
moció que presenta la CUP al Ple, el vot en contra de Junts pel Sí i, ara, aquesta propos-
ta de resolució «renta-cara», no?, diguéssim, que s’aplica el Govern, i que, tot i que sigui 
així, hem de valorar positivament.

Valorem positivament una moció descafeïnada, que, amb les esmenes que en teoria 
accepten de la CUP, millora una mica, però encara veiem que està totalment descafeï- 
nada. El que cal aquí és un canvi d’actitud o un canvi, sobretot, de funcionament de 
certes maneres de funcionar en el tema antidisturbis, en manifestacions, que han portat 
que la policia catalana tingués una mala imatge, i és una realitat. I, al final, res d’això és 
anar en contra de la policia catalana. 

Crec que el punt 2, que manifesta el compromís màxim de la policia de Catalunya, 
i amb els Mossos d’Esquadra, és quelcom que s’ha de posar, perquè és important i hem 
de fer nostre que necessitem una policia democràtica, avançada i que respecti els drets 
humans. Però és que, efectivament, també hem d’avançar perquè aquesta policia, i al-
gun d’aquests elements, com la policia antidisturbis, també respecti aquests drets hu-
mans.

I un exemple que en teníem era les xarxes familiars represaliades, que van venir al 
Parlament aquest juliol, i que aprofito per convidar-los a l’acte, aquest març, sobre re-
pressió a l’Estat espanyol.

En aquest cas, crec que la proposta és un primer pas. Aquesta proposta ha de ve-
nir precedida de moltes més, i hauria de mostrar un canvi d’actitud envers no només 
els companys i companyes que es dediquen al periodisme –i crec que ha sigut un punt 
d’alarma que ens ha posat a tots en tensió–, sinó també el mateix dret a la manifestació 
i l’ús de la força envers la ciutadania.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Giner. Per posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Bueno, la propuesta de resolución, lo han dicho otros compañe-
ros, es un lavado de cara ante sus socios que le apoyan en el Gobierno, ni más ni menos. 
Claro, intentar justificar una votación en un pleno dejando en tela de juicio a los mossos 
d’esquadra, señor Guinó..., feo, muy feo –feo, muy feo.

Yo creo que nadie pone en tela de juicio que se tiene que garantizar la libertad de 
prensa con todas las garantías, pero eso no se tiene que mezclar con supuestos incum-
plimientos que puedan realizar los mossos d’esquadra, diciendo que van a garantizar... 
Solo con el hecho de mencionarlo ya ponen en tela de juicio la profesionalidad de los 
mossos d’esquadra, solo con eso. 

¿Quién pone en tela de juicio que se pueda realizar el derecho de la libertad de pren-
sa con garantías? Nadie. Si alguien tiene un exceso, que corta esas libertades y ese de-
recho, pues, tiene que actuar la justicia. Y los profesionales de la prensa, denunciarlo. 
Pero, claro, empezar a decir sobre la transparencia, que hay que dar información, imá-
genes, coneixements necessaris... ¿Quién tiene que dar esas imágenes y esa informa-
ción? ¿Los mossos? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué limite tiene que llegar la transparen-
cia cuando hay una investigación, por ejemplo, abierta? 
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Claro, y al final lo que hace es enfrentar, esta propuesta, a policías y periodistas, a 
ver quién tiene más derechos de los dos. Y la policía cumple con la ley y con su obliga-
ción, y, después, los periodistas cumplen con su profesión. Y esto nos parece, de verdad, 
un nuevo insulto al Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Y luego dicen que hay que derogar la Ley de seguridad ciudadana. Vale, ¿y luego 
qué? Porque, claro, cuando algo se deroga, tiene que haber una alternativa. O sea, dero-
gamos una ley y todos los supuestos, no delitos, porque no son delitos, faltas que hay en 
esta ley, quedan inmunes, ¿no? O sea, vamos a derogar una ley, ¿y cuál es la alternativa? 
Cero. Alternativa, cero. A eso se le llama «irresponsabilidad».

Y aparte, si están tan en contra, contra derechos fundamentales, oiga, váyanse a Es-
trasburgo. ¿Quién la ha llevado a Estrasburgo? Porque aquí todo el mundo habla de que 
va contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos. ¿Quién la ha lleva-
do al Tribunal Constitucional? Nadie. ¿Quién la lleva a Estrasburgo? Llévenla a Estras-
burgo, a ver qué dicen. Porque hablar es muy fácil; lo difícil es actuar, porque, segura-
mente, los tribunales no les darían la razón.

Y luego, con los puntos 5 y 6, o sea, es que es reiterar todo lo que uno puede encon-
trar en el punto 1 y en el punto 3. Claro, es reiterar todo el rato la misma moción. Y eso 
es la justificación del equipo de..., del partido que da respaldo al Gobierno, para intentar 
quedar bien con ese partido que les apoya, que no lo nombro, porque, si no, luego pedirá 
la palabra por alusiones.

Evidentemente, nosotros hay algún punto que votaremos a favor, alguno que no y a 
otro ya nos abstendremos. Pero, desde luego, así no se hacen las cosas. Si quieren hacer 
una declaración a favor de la libertad de prensa, oiga, todo nuestro apoyo; pero eso no a 
costa de hacerlo a costa de la imagen de los mossos d’esquadra.

El president

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Ja ho he fet en la meva intervenció inicial. De les 
esmenes, a la 1 i la 4 hi votaríem en contra, i de les esmenes 2 i 3 hem arribat a una 
transacció.

No voldria entrar en detall d’alguns comentaris que s’han fet en el debat d’aquesta 
proposta de resolució, perquè en alguns casos hi ha hagut bastanta demagògia. 

Jo crec que el fet de presentar aquesta proposta de resolució..., un dels valors que cal 
destacar en política és fer autocrítica i rectificar en el cas que es consideri que alguna 
cosa no s’hagi fet bé, i crec que rectificar és de savis, en aquest sentit.

I pel que fa al tema de demanar la derogació de la llei de seguretat ciutadana, amb 
una mica de sort, nosaltres ja serem independents i no caldrà que des del Congrés dels 
Diputats es faci aquesta petició de derogació.

Moltes gràcies.

El president

Sí, senyora Vehí?

Mireia Vehí i Cantenys

Voldria la paraula per contradiccions, senyor president.

El president

Trenta segons.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies. A la senyora Del Valle –vaig ràpid, perquè trenta segons són pocs. Vostè ha 
intentat entrar en una picabaralla sobre qui tenia el patrimoni de la defensa de la lliber-
tat de premsa. Per nosaltres, això no és transcendent. Allò important i transcendent és 
fer honor a la veritat, i és que vostès també van votar en contra, juntament amb Junts pel 
Sí, del punt de la moció de la CUP que garantia la llibertat de premsa.

Per tant, és de rebut que acusin el Govern de rentar cara, però també és de rebut que 
nosaltres els acusem a vostès, o que mostrem i posem llum a la seva estratègia perma-
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nent electoral, en decidir votar a favor o en contra d’una matèria tan sensible com són 
els drets fonamentals i la llibertat de premsa.

I, per contradiccions, al diputat del PP. No va de sol·licitar res al Tribunal Constitu-
cional, almenys per part de la CUP - Crida Constituent, que ja està vist que, en matèria 
de garantia de drets fonamentals, no va gaire bé darrerament. I dir-li, de fet, que la Llei 
de seguretat ciutadana s’ha portat al Tribunal d’Estrasburg per part d’organitzacions de 
drets humans i per part d’algun mitjà de comunicació, que ja en pateix les conseqüèn-
cies.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vehí. Entenc que les contradiccions han tingut certes al·lusi-
ons directes a dues intervencions.

El senyor Villagrasa, trenta segons màxim.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, rápido. Al final, señora Vehí, quien va a decir si la Ley de seguridad ciudadana 
va en contra de los derechos fundamentales será un tribunal. Y hacer declaraciones so-
bre un papel afirmando algo que no es categórico no es justo y, además, es desinformar.

Y luego, claro..., es que ustedes hacen..., vienen aquí, y dice –que lo entiendo, ¿eh?–, 
de intentar, pues, no proteger la confiscación de libretas, de teléfonos, ordenadores... Yo 
lo comparto, pero decir «en todas las circunstancias»... ¿En todas las circunstancias?, 
¿en todas? Y si alguien ha grabado un delito flagrante, ¿también? ¿También hemos de 
ocultar pruebas? ¿También? Bueno, eso es estar a favor de la ley, muy bien.

El president

Sí, la senyora Valle, trenta segons.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Mire, señora Vehí, es difícilmente creíble –si me atiende un momento– que el 
Grupo de Ciutadans haya votado en contra de la libertad de prensa cuando es un de-
recho reconocido por la Constitución española. Y, como usted muy bien sabe, porque 
lo debe saber, nosotros, precisamente, siempre estamos defendiendo los derechos de la 
Constitución española. Ustedes, no, pero nosotros, sí. Eso, por una parte.

Y, por otra parte, sabe usted de sobra también –sabe usted de sobra– que, de la mis-
ma manera, nosotros somos quienes defendemos también siempre la actuación de los  
mossos d’esquadra; siempre. No ustedes, no; Ciutadans. Constitución y actuación  
de mossos d’esquadra.

Nada más.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Bé... (Mireia Vehí i Cantenys demana per parlar.) Sí, 
senyora Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Senyor president, li demano, si us plau, que garanteixi l’ordre d’aquesta comissió. El 
diputat del PP m’ha parlat en un to que em sembla que no és de rebut, i li demanaria des 
de la Mesa que garantís l’ordre.

Gràcies.

El president

Bé, no, no... Disculpi la meva percepció, però no me n’he adonat, eh? Senzillament, 
no he vist cap to estrany ni cap paraula malsonant, per tant... 

En tot cas, els informo que aquesta proposta de resolució, finalment... Hi havia qua-
tre esmenes presentades per part de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent;  
el grup proposant, Junts pel Sí, ens ha informat que l’esmena número 1 i l’esmena nú-
mero 4 no les accepta. Per tant, queden al marge de la votació. També ens ha informat 
que les esmenes 2 i 3 són objecte d’una esmena transaccional, que tots els portaveus te-
nen a la seva disposició, que és d’addició dels dos nous punts. Els punts número 5 i 6. 

I ara sí que els demanaria que m’informessin de quina sol·licitud hi ha de votacions 
separades, perquè crec que n’hi ha alguna. 

Senyor Villagrasa?
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Alberto Villagrasa Gil

Sí. Por nuestra parte, sería el punto 1, 3 y 5, por un lado; 4 y 6, por otro, y el 2 aparte.

El president

Entenc que l’1, el 3 i el 5 es poden votar conjuntament, en el seu cas, i el 4 i el 6, 
també. I el 2, per altra banda.

La senyora Valle?

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Nosotros solicitamos el 1, 2, 3 conjuntamente (veus de fons), y, bueno, 4, 5, 6.

El president

El 4..., bé, s’han de votar per separat. El número 5 s’ha de votar per una banda; el 
número 2 s’ha de votar per una altra; l’1 i el 3 es poden votar conjuntament; el 4 i el 6 
també es poden votar conjuntament.

Per tant, començarem per votar els punts número 1 i 3; punts número 1 i 3 de la pro-
posta de resolució final.

Vots a favor?
Són 18 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista, de Catalunya 

Sí que es Pot i de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Partit Popular.
Ara, tot seguit, votarem el punt número 2. 
Vots a favor?
Hi han 19 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista, de Catalu-

nya Sí que es Pot i del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra? 
Hi ha 1 vot en contra, de la Candidatura d’Unitat Popular. I no hi han abstencions.
Tot seguit, votarem els punts 4 i 6 –els punts 4 i 6 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Catorze vots a favor, de Junts pel Sí, del Partit Socialista, de Catalunya Sí que es Pot 

i de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 2 vots en contra, del Partit Popular.
Abstencions?
Hi han 4 abstencions, de Ciutadans.
I, finalment, ens resta per votar el punt número 5.
Vots a favor?
Són 18 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, del Partit Socialista, de Catalunya 

Sí que es Pot i de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució en tots els seus punts.
Sí, senyora Vehí?

Mireia Vehí i Cantenys

President, li demano la paraula per contradiccions, i perquè em sembla que la veritat 
és un valor fonamental d’aquest Parlament i per aportar un element de veritat.

El president

Jo..., a veure, crec que és un exercici ja una mica estèril, no? Jo crec que...

Mireia Vehí i Cantenys

No, perquè ha de quedar clar en comissió que Ciutadans no només va votar-hi en 
contra, conjuntament amb Junts pel Sí, sinó que també ho va fer el Partit Socialista. 
I que Catalunya Sí que es Pot es va abstenir. Evidentment, el Partit Popular també va 
votar-hi en contra.
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Però perquè quedi en acta i perquè em sembla que la veritat és un valor fonamental 
d’aquest Parlament.

Gràcies.

El president

Bé, doncs, sense més punts de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.

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