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Sessió 10 de la CI

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

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

tari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

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

Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jimé-

nez, Elisabeth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; 

Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Josep Riera i Font i Ferran Roquer i, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Noemí 

Llauradó Sans, Lluïsa Llop i Fernàndez i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà; Carles 

Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Po-

pular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat 

(tram. 250-00450/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 34; esmenes: BOPC 

222, 12).

2. Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme (tram. 250-00463/12). Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 19; esmenes: BOPC 236, 4).

3. Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials i 

els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra diverses activitat 

il·legals (tram. 250-00465/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 206, 22).

4. Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles (tram. 

250-00493/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 58; esmenes: BOPC 236, 9).

5. Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de les compen-

sacions econòmiques als bombers voluntaris (tram. 250-00494/12). Grup Parlamentari de 

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

presentat: BOPC 206, 59; esmenes: BOPC 236, 10).

6. Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors públics 

(tram. 250-00496/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 206, 61).

7. Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament parlamentari i les 

instruccions de regulació d’ús dels dispositius conductors d’energia (tram. 250-00497/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 32; esmenes: BOPC 257, 11).

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

sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials arran dels 

darrers atacs que han patit (tram. 354-00091/12). Esperanza García González, del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió número 10 de la Comissió d’Interior, correspo-
nent al dimecres 13 de març de 2019.

Abans de tot, si hi ha cap substitució en els grups parlamentaris... (Veus de fons.) 
Sí, el senyor Castel, de Ciutadans.
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Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Sí, tenim dos substitucions de dos diputats que intervindran 
en diferents punts. Elisabeth Valencia substitueix Alfonso Sánchez en aquell punt 
concret, i el diputat Javier Rivas substituirà María Valle.

El president

Entenc..., a quin punts es fa referència, dins de l’ordre del dia?

Jean Castel Sucarrat

Dintre de l’ordre del dia, el senyor Javier Rivas intervindrà en el punt 4 i el 
punt 5; i la senyora María Valle, intervindrà en el punt 6; ai perdó, i la senyora Eli-
sabeth, en el punt 1 de l’ordre del dia.

El president

En el punt 1, la senyora Elisabeth Valencia. (Ferran Roquer i Padrosa demana 
per parlar.) Sí, senyor Roquer.

Ferran Roquer Padrosa

Gràcies, president. Nosaltres tenim tres substitucions: el senyor Riera, el senyor 
Font i el senyor Forné substitueixen els diputats Solsona, Campdepadrós i la dipu-
tada Madaula.

El president

No hi ha cap més substitució? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu 
de Llobregat

250-00450/12

Doncs, comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és el debat i vo-
tació de la Proposta de resolució, i de les esmenes presentades, sobre l’increment 
d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyora Eli-
sabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien, la seguridad ciudadana comprende todas las condicio-
nes básicas que permiten a las personas disfrutar de su bienestar y su dignidad, sien-
do función de las administraciones públicas garantizar que se pueda realizar este 
disfrute. En esta línea, y de forma constructiva, presentamos esta propuesta de re-
solución, hace ya unos meses, debido a que somos conocedores del incremento de 
hechos delictivos en todo el territorio de Cataluña.

Y en concreto, en el municipio que nos ocupa en nuestra propuesta de resolu-
ción, Sant Feliu de Llobregat, desde los meses de verano tuvimos un aumento de 
robos en domicilios particulares, hurtos, y robos con violencia. Llegando, en el mes 
de noviembre, a tener más de treinta robos con violencia en la vía pública de Sant 
Feliu de Llobregat en un día. Este hecho, ha provocado sensación de inseguridad en 
el municipio. 

Lo que pedimos es revisar los operativos policiales específicos y puntuales en el 
municipio para incrementar la vigilancia estratégica en zonas donde ha habido ma-
yor grado de actividades ilícitas, y pedimos también mejorar la colaboración y la 
coordinación entre policías, entre policía local y Mossos d’Esquadra.

Sabemos que contamos con una patrulla de Mossos para tres municipios, Sant 
Feliu, Molins y Sant Vicenç dels Horts. Lo que queremos es que haya una previsión 
de operativos por parte del Departament para cubrir la seguridad y las necesidades 
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que se puedan tener en el municipio, teniendo en cuenta las futuras promociones del 
Instituto de Seguridad. 

Quiero comentar que hemos aceptado las enmiendas que nos han propuesto los 
diferentes grupos parlamentarios, porque lo que nos interesa es la búsqueda de con-
senso, la búsqueda de acuerdo. Pensamos que, con la realidad existente, lo que que-
remos alcanzar es la mejor propuesta posible para la ciudadanía y para los munici-
pios. 

Esperamos ahora que el Govern haga caso de las resoluciones que aprobamos en 
este Parlament y dé cumplimiento a esta resolución.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Valencia. Hi han esmenes presentades pels grups parla-
mentaris de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, un total de tres 
esmenes. Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari Re-
publicà, té la paraula la il·lustre senyora Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair al Grup de 
Ciutadans la presentació d’aquesta proposta de resolució, i especialment, a la dipu-
tada Elisabeth Valencia, la disponibilitat d’acceptar les nostres esmenes i de poder 
parlar-ne i arribar a acords, perquè entenem que és la manera de poder avançar, anar 
solucionant temes.

Compartim amb el grup proposant la detecció de la problemàtica. Des del de-
partament s’és conscient de l’increment, especialment l’estiu passat, de fets delictius 
a Sant Feliu de Llobregat, increments tant de robatoris a domicilis, com de dife-
rents actuacions delictives particulars. La policia es va posar a treballar, que ho va 
fer coordinadament amb la policia local, i, de fet, això va permetre desarticular di-
versos grups organitzats –sobretot pel que feia a robatoris en domicilis–, així com 
també que es detectés una problemàtica i s’identifiquessin els responsables de tota 
una sèrie, segurament, de delictes menors i de furts, que estaven relacionats amb 
les ocupacions de certs habitatges sobre els que també la policia, tant local com els 
Mossos d’Esquadra, hi han posat vigilància i mesures.

És evident que, des del departament, com més operatius es poguessin disposar, 
doncs, evidentment, més operatius s’hi destinarien. En això, ens hi han d’ajudar molt 
les oposicions que estan en marxa, però així i tot, el departament, des de l’estiu pas-
sat, ha anat destinant a Sant Feliu de Llobregat totes les eines de les que ha disposat 
–hi insisteixo– en coordinació específicament amb la policia local. La prova és que 
s’han fet juntes, de policia local, no només la que es fa anualment, sinó que l’any 
passat se’n van fer un parell. I que per tant, s’està abordant aquesta problemàtica. 

I que entenem que aquesta proposta de resolució va en la línia de continuar trac-
tant i incrementar la resolució d’aquesta problemàtica detectada.

El president

Moltes gràcies, senyora Llop. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Sí, una mica en la mateixa línia que la meva companya, que 
ha parlat anteriorment. El departament té detectat aquest increment de delinqüència 
a Sant Feliu de Llobregat des de mitjan fins a finals del 2018. De fet, ha fet tota una 
sèrie d’actuacions que, sembla que han conduït a la detecció de quins grups organit-
zats s’ocupaven de la majoria d’aquests delictes. I que, els focus dels quals surten la 
majoria de persones que fan aquest delicte sembla que estan detectats.

També ens consta que hi ha coordinació entre la policia local i els Mossos d’Es-
quadra. Ja, des de l’any 2002, que es va signar l’accés al SIP de la pròpia policia de 
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Sant Feliu. I, naturalment, un increment d’efectius a Sant Feliu de Llobregat seria 
molt bo, igual que seria bo un increment d’efectius a totes les comissaries de Cata-
lunya. I, de fet, a partir del juliol del 2019 es disposarà ja de cinc-cents efectius de 
Mossos d’Esquadra i esperem que entre els cinc-cents del juliol del 2019 i els 750 
del juliol del 2020, que si déu vol sortiran, puguem cobrir aquesta mancança que hi 
ha a Sant Feliu de Llobregat. I no només a Sant Feliu de Llobregat, sinó a totes les 
comissaries de Catalunya.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans... –perdó– (rialles) de Socialistes i Units per Avançar. (Veus de fons.) Té la pa-
raula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Moltes gràcies, president. En aquest cas, sentint-ho molt, nosaltres ens abstin-
drem en aquesta proposta de resolució. És veritat que hi ha hagut un repunt en 
aquest municipi, però també és veritat que... –ja s’ha comentat, no?–, que la necessi-
tat d’efectius s’està produint a tots els municipis de Catalunya. I en aquest cas con-
cret, s’està actuant. Llavors, no trobem sentit a que es demani que es revisin els ope-
ratius quan ja s’han incrementat en moments de crisi, o que es demani que es reforci 
la col·laboració entre Mossos d’Esquadra i policia local, quan ja es fa, fins i tot, un 
patrullatge a peu organitzat entre el municipi i Mossos d’Esquadra.

Estem en un d’aquells casos que reiterem peticions ad hoc, a municipis concrets, 
quan tots els municipis de Catalunya tenen el problema de manca d’efectius, i no 
entenem aquesta situació. I..., en fi, creiem que s’està actuant ja, que lo que hi ha és 
una voluntat de fer servir el Parlament com a altaveu per fer política municipal, i en 
aquest cas, doncs nosaltres decidim abstenir-nos.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar la posició del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Bé, com tothom sap, el municipi de Sant Feliu de Llobregat 
és un dels més ben governats de Catalunya. (Rialles.) I, per aquest motiu, el nostre 
grup s’abstindrà en aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per defensar el posicionament del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé... (la diputada riu), a nosaltres ens ha passat una mica..., 
no creiem, eh?, que Sant Feliu sigui el municipi millor governat, però sí que pensem 
que la proposta és bona, que hi ha un acord. I que, efectivament, ens costa una mica 
de decidir per què Sant Feliu sí i altres localitats que tenen també deficiències, no. 
I ens abstindrem, de manera que no impedirà que això s’aprovi.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Doncs bé, per posicionar-se respecte a les esme-
nes..., no sé si ja s’havia posicionat? (Veus de fons.) Ja ha dit la senyora Valencia que 
acceptava les esmenes presentades.

Per tant, el text definitiu de la proposta de resolució que es presenta a votació és 
incloent-hi les esmenes..., les tres esmenes presentades.

Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
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Hi ha 16 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalu-
nya, i el Grup Parlamentari Republicà.

Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi ha quatre abstencions, dels grups parlamentaris dels Socialistes i Units per 

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

Per tant, queda aprovada la proposta de resolució, per 16 vots a favor, cap en con-
tra i 4 abstencions.

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12

El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució, i 
de les esmenes presentades, sobre l’auge del neofeixisme, presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Per defensar la proposta de resolució, té la 
paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies. Gràcies, president. Bé, crec que també tothom sap que el nostre 
grup parlamentari ha expressat, ja en diverses ocasions en aquest Parlament, la nos-
tra preocupació pel rebrot que hi ha de les idees neofeixistes, pels grups neonazis, 
per la seva violència, per la seva actitud d’ocupació del carrer i per intentar, sobre-
tot, que oblidem la història, i que, d’alguna forma, a base d’oblidar-la, es poguessin 
arribar a repetir alguns dels fets més tràgics de la història europea, on el feixisme 
ha estat protagonista, en algun d’aquests episodis.

Per no fer-ho, evidentment, hem de recordar i hem de fer, doncs, propostes com 
aquesta, per estar alerta de forma contínua. La setmana que ve, el proper dissabte 
–no aquest, el següent–, hi ha una important manifestació antifeixista aquí a Barce-
lona, a la qual molts de nosaltres serem presents, per no oblidar mai que el feixisme 
ens ha destrossat la història, que ha destrossat moltes vides humanes i que, per tant, 
el feixisme no ha de destrossar tampoc el nostre futur. I, per tant, demano als grups 
parlamentaris el suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Hi han esmenes presentades. Són tres esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari Repu-
blicà, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc agrair també al company 
dels comuns que hagi presentat aquesta proposta de resolució. Obeeix a una actuali-
tat roent, no només del nostre país, sinó del nostre continent. En aquest sentit, volem 
recordar la Resolució 2018/2.869, del Parlament Europeu que, precisament, alliço-
na els estats membres respecte al renaixement del feixisme a les nostres societats.

I, en aquest cas, doncs, partint d’una molt bona proposta, com la que és la que 
han formulat els nostres companys del grup dels comuns, l’hem enriquit, doncs, amb 
una esmena que hem presentat amb el Grup de Junts per Catalunya. Hem fet una 
aproximació a la realitat social del nostre país, dels nostres carrers, no? Crec que no 
podem dissociar del repte que està plantejant el feixisme en el nostre país, precisa-
ment, de la reivindicació dels drets que formula el nostre poble, amb caràcter genè-
ric: ja sigui el dret a la llibertat d’expressió o d’opinió; també a l’orientació sexual, o 
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qualsevol altre dels drets fonamentals que estan recollits tant en el cas d’instruments 
i tractats internacionals, com en la mateixa Constitució espanyola.

Però és evident que, en aquest cas, hi ha un fet real i palpable en el nostres car-
rers, que és la reivindicació del dret a decidir, i que això ha generat una resposta 
violenta, que es manifesta de moltes maneres i, entre elles, doncs, amb amenaces, 
amb agressions i amb la voluntat deliberada de suprimir qualsevol diferència per 
part d’aquells que ens reivindiquen, no com a millors ni diferents, però sí, en aquest 
cas, amb una sensibilitat pròpia, no? Des d’aquest punt de vista, doncs, lògicament 
esperant que el grup dels comuns accepti les nostres esmenes, recolzarem la seva 
proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Sí; moltes gràcies, president. Evidentment, la proposta de resolució que presenta 
el grup dels comuns ens sembla del tot pertinent i l’única cosa que hem volgut fer 
nosaltres amb les nostres esmenes és introduir-hi un nou fet, que a més, poder po-
sant-hi més èmfasi, que és el conflicte entre Catalunya i Espanya i la diferència que 
hi ha sovint entre el tractament que la justícia dona –que sembla que té una doble 
vara de mesurar– als atacs que et fa la ultradreta i altres atacs de tendència d’es-
querres, no?

I és per això que nosaltres hem proposat aquestes esmenes. I he fet una mica re-
copilació, en els punts..., ens parla la proposta de resolució que es facin campanyes 
educatives, en el sistema educatiu, conscienciant dels efectes del feixisme i dels 
efectes del nazisme. I en diverses assignatures de tot el currículum de batxiller i de 
secundària i de primària, s’hi fa referència. En qualsevol cas, però, creiem que no és 
mai suficient, perquè tot i aquesta incidència que s’hi fa des dels currículums, encara 
continua sortint gent dels instituts, continua sortint gent que ha estat escolaritzada 
durant molts anys i no n’acaba de ser prou conscient. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per defensar el posicionament del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Munia Fernández-Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Buenas tardes. Estamos de acuerdo en la primera parte de la propuesta de reso-
lución, cuando hablaba del holocausto y de todas las formas de negación. Estamos 
de acuerdo en que no hay mayor labor, que podamos tener todos, que estar perma-
nentemente recordando la parte más nefasta del siglo XX, que fue el exterminio del 
Holocausto: de civiles, de judíos, de muchísimas personas que, por su pensamiento, 
por su forma de ser, fueron vilmente asesinadas. Insisto, se ha convertido en la pá-
gina más negra, en una de las páginas más negras de la historia. Y muchas veces 
estas atrocidades por ideas políticas no solo se centraron en Europa, sino que, a lo 
largo del siglo XX, las ha habido en más lugares del planeta.

Después de todo aquel horror del Holocausto, lo único que podemos decir que 
fue un síntoma de esperanza fue el nacimiento de la Unión Europea, precisamente 
para luchar contra todo aquello que había ocurrido. ¿Cómo no condenarlo? Pues hay 
que hacerlo en cualquier medio, con cualquier alcance y en cualquier foro. De todas 
formas, no olvidemos –también está puesto en el punto 3 de la moción– que todo 
ello ha de ser acompañado por que nuestros niños y niñas conozcan exactamente lo 
que allí ocurrió.
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En el punto 2 de la moción se habla de condenar la violencia contra las minorías. 
Faltaría más, contra todas aquellas minorías y contra los individuos. Recordemos 
que el Holocausto no solo fue lo que supuso, sino todo el camino hasta llegar a él; 
fue un camino que comenzó décadas antes, por el señalamiento, a quitar símbolos 
de todos y reemplazarlos por los símbolos de unos pocos, que solo representaban 
una idea..., y era un permanente movimiento excluyente y supremacista. 

Ahora bien, si entramos en las enmiendas de los grupos que han modificado de 
forma absolutamente sustancial la propuesta de resolución, tenemos que hablar que, 
en primer lugar, se habla de la creciente normalización del fascismo y de la conni-
vencia de los líderes políticos, partidos políticos, funcionarios públicos y cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado.

Bueno, a ver, en este punto, nos hemos preguntado: ¿de qué están hablando, 
exactamente? Porque en mitad de una moción, que está recordando el Holocausto y 
el exterminio, y que todos tengamos conciencia de que no vuelva a pasar, y que lo 
llevemos a este foro y lo debatamos, pues, parece que ustedes lo que vienen a decir 
es que citan a algunos funcionarios, grupos políticos, entendemos que también jue-
ces, y fiscales, como que están atacando, ¿no?, pues bueno, nosotros entenderán que 
lo que entendemos es, exactamente, que lo que se está produciendo es la aplicación 
de las normas del estado de derecho, estado social y democrático de derecho. Por 
lo que lo único que entendemos es que está funcionando, ¿no?, está funcionando, en 
este caso, la justicia.

Luego hablan de impunidad. Pues no; los cuerpos y fuerzas de seguridad del Es-
tado están haciendo su labor. Y, por último, hablan de que los neofascistas ejercen 
violencia contra minorías concretas, y movimientos sociales que pretenden ejercer 
el derecho de autodeterminación. ¿Solo? No, nosotros la verdad es que tenemos una 
visión muchísimo más amplia, somos muy inclusivos en relación con la violencia, 
así lo demostramos en el Pleno del Parlament. Miren, ese derecho del que habla se 
puede defender, si creen que lo tienen, que no está establecido en la legislación, pero 
nadie puede ser atacado por ello. Ahora, también es verdad que también son ataques 
neofascistas los que vienen de cualquier ideología.

Es decir, pegar a una mujer por quitar lazos amarillos, lo es –en presencia de sus 
hijos, además–; tirar una lata a un concejal también lo es; señalar partidos políticos 
con pintadas, también lo es, y amenazar a políticos en sus domicilios, con pintadas, 
etcétera, pues también lo es. Todo eso es fascismo y todo recuerda, sin duda alguna 
–como decía al principio de la moción–, a los días más oscuros del período de entre 
guerras. Por todo ello, y ante la transacción efectuada, pues nosotros votaremos las 
enmiendas por separado, y haremos una abstención.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández-Jordán. Estàvem ara comentant que sembla 
que en el dossier que s’ha repartit de la comissió només hi figuren tres esmenes, però 
els grups esmenants n’han presentat quatre. Per tant, tenim aquí un petit problema, 
amb el que s’ha distribuït i el que realment sembla que s’ha presentat. No sé si és 
així? (Remor de veus.) El dossier només recull tres de les esmenes presentades, i, pel 
document que tinc ara a la mà, sembla que són quatre. Aquest és el cas. Bé... (Veus 
de fons.) Clar, és fins i tot, jo crec que... Bé. (Veus de fons.) Jo seguiria, si de cas, 
amb el debat, demanaria a la gestora que ens fes una còpia de les esmenes realment 
presentades, les que han passat per Registre, no exactament les que recull el dossier. 
I, en tot cas, aquest punt de l’ordre del dia, un cop debatut, el sotmetrem a votació 
una mica més endavant, quan ja tots els grups tinguin tota la informació.

Bé, doncs per..., acabàvem de fer el posicionament de Ciutadans. Per tant, per 
posicionar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il-
lustre senyor Carles Castillo.
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, per dir que és una llàstima, és una proposta de reso-
lució que nosaltres pensem que és absolutament necessària i indispensable en els 
temps que vivim, però a través de les esmenes, jo crec que hi ha hagut un excés de 
generositat –si m’ho permet el redactor de la proposta– i un abús de la generositat 
d’aquest redactor per part dels grups independentistes, diguem-ne. Jo crec que hem 
de posar l’èmfasi en aquestes qüestions, en el que ens uneix, i que cadascú pretengui 
parlar del seu llibre, i posar qüestions concretes, doncs jo crec que és una llàstima i 
és una pena. Perquè en qüestions que ens uneixen, jo crec que hem de remarcar que 
estem d’acord en coses com lluitar contra el feixisme aferrissadament.

Ahir mateix –o no sé si ha estat aquest matí– crec que hi ha hagut una agressió 
tremenda, feixista, a un noi per ser gai, li han fotut quatre punyalades al coll. Desit-
jar-li que es recuperi..., però vull dir, la situació és aquesta. Estem en una situació 
en que s’estan quasi justificant aquest tipus d’agressions, i jo crec que és una llàsti-
ma que cadascú parlem del nostre llibre. 

I, en aquest cas, nosaltres podem acceptar, fins i tot, el 90 per cent de les esmenes 
que s’han presentat, però n’hi ha una que jo crec que acota massa, que és l’esmena 3, 
que tenim com a 3, d’addició al punt 2. Diu: «Condemnar enèrgicament la violència 
perpetrada per grups neofeixistes contra minories concretes.» Això ho inclouria tot, 
i hi ha hagut una voluntat del Grup Republicà i de Junts per Catalunya en afegir-hi: 
«contra moviments socials que proposen l’exercici...»; estan en el seu dret, natural-
ment, però nosaltres creiem que és una llàstima que lo altre, el genèric, ja incloïa 
aquests grups que vostès han volgut apuntar.

I, en aquest sentit, nosaltres votarem a favor de tota la proposta de resolució, 
amb les esmenes incloses, tret d’aquest punt, que demanem votació separada i ens 
abstindrem.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Doncs bé, malgrat que la iniciativa, inicialment, la propos-
ta de resolució, tenia dades que compartíem, és a dir..., l’auge i l’increment de les 
agressions per part de moviments extremistes és una realitat; de fet, estàvem fins i 
tot contents amb el punt 1, perquè dic, home, es parlava de negació del Holocaust; 
trivialització, minimització..., no estava la banalització que va fer la senyora Artadi 
ahir, però vaja, es podia incloure perfectament aquest primer punt.

Les esmenes, clar, jo crec que desvirtuen totalment la intencionalitat d’aquesta 
proposta de resolució. I, entre altres coses, per què ho fan? Doncs perquè inicialment 
és una proposta contra els pitjors moments de la història negra d’Europa, protago-
nitzats pel nacionalisme, i, les esmenes, les realitzen i les redacten dos partits que es 
defineixen pels seus actes, malgrat que no es defineixen substantivament com a na-
cionalistes, ho són, i clar, tot l’esperit de la proposició inicial, doncs, queda pel terra.

I, per tant, no podrem votar-la a favor, sinó que ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Aquest és el moment en que el proposant s’hau-
ria de posicionar sobre les esmenes presentades. No sé si ha tingut temps de veure 
el contingut de les esmenes definitivament presentades?

Joan Josep Nuet i Pujals

Estic buscant quina és aquesta quarta esmena, que no és la quarta... (Remor de 
veus.) Sí, però no és la quarta (Remor de veus.) És la que passa com a 3...
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El president

La nova és l’esmena que està com a número 3 dins d’aquest document, que seria 
la que esmenaria, segons això...

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, ja està..., està vist, president. Dic que puc contestar, estic en condicions de 
contestar. (Remor de veus.)

Ferran Roquer Padrosa

El millor govern..., un tio ràpid. (Rialles. Remor de veus. Pausa.)

El president

No, aquesta esmena en concret, l’esmena número 3 del document que jo tinc da-
vant, acabo de comprovar que el text és exactament igual que el text del punt núme-
ro 1 de la proposta de resolució presentada. I, per tant, entenc que el que es proposa 
en aquest cas, és senzillament reordenar els punts de la proposta de resolució.

Per tant, el punt 1 de la proposta de resolució passaria a ser el punt 3, en l’orde-
nació final. La qual cosa..., bé, té una importància, diguem-ne, que relativa, perquè 
al final, l’única cosa que es demanaria és que hi hagués una congruència plena en-
tre el contingut de la proposta i les esmenes que estiguin acordades. En tot cas, hem 
de saber el que votem, eh? (Veus de fons.) No, no. Hi ha, efectivament..., l’esmena 
número 1 seria incloure un punt 1, substitutiu del punt 1 actual, l’esmena número 2 
seria afegir un nou punt 2, diferent, que no hi és a la proposta; l’esmena...(Veus de 
fons.) L’esmena número 3 recull l’actual punt 1, el reubica, dins de la proposta de 
resolució (Veus de fons.) L’esmena número 4, el que fa és traslladar el punt 2 de l’ac-
tual proposta al lloc (veus de fons) quart dins de la proposta de resolució.

I finalment, la que sembla que no pateix cap tipus de modificació i esmena, és 
el punt número 4. Jo no sé si ha quedat prou clar. (Remor de veus. Ferran Roquer i 
Padrosa demana per parlar.)

Ferran Roquer Padrosa

Sí, president. Només afegir que també... (L’orador continua parlant sense fer ús 
del micròfon.) Perdoni. Diu: «Amb minories concretes.» Agafa després del punt i 
diu: «i contra moviments socials que proposen l’exercici del dret d’autodetermina-
ció com a solucions democràtiques al conflicte polític entre Espanya i Catalunya.»

El president

Sí, sí; això ja estava recollit dins de l’esmena del dossier, és el text de l’esmena 
que hi ha al dossier. És el mateix, el que passa que no estaven en aquesta..., no hi 
eren totes i no estaven en aquesta precisió de la reordenació. En tot cas, el que inte-
ressa és saber el posicionament del proposant respecte a aquestes esmenes. El senyor 
Nuet té la paraula.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. En primer lloc, demanar disculpes, perquè jo he treballat 
també amb el dossier, i, per tant, em faltava aquesta quarta esmena, que el que de-
mana és la reubicació de punts i no la modificació concreta de text. Evidentment, 
aquesta quarta esmena la dono per acceptada, igual que la resta de les esmenes. Els 
grups proposants de les esmenes i aquest grup hem estat dialogant i hem cregut con-
venient que aquestes esmenes..., no modifiquen el text de la proposta, que l’amplien 
i el milloren, eh?

En tot cas, entenc la demanda d’alguns grups parlamentaris de que el punt núme-
ro 2 pugui ser votat per separat, perquè semblaria que el punt número 2 podria ser 
un cert problema i un cert conflicte. 

I, per tant, també dono suport a aquesta votació separada, perquè accepto totes 
les esmenes, les quatre.
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El president

Bé, doncs, hi ha una petició de votació separada, anunciada pel senyor Castillo, 
que seria –en concret– la votació de l’esmena... (Veus de fons.) Tenim un punt més, 
eh? (Veus de fons.)

Bé, estàvem comentant ara que, realment, el que sotmetem a votació a partir de 
quan engeguem la votació és el text de la proposta de resolució amb les esmenes 
incorporades. La qual cosa, m’obliga a dir: primer, que el text presentat de la pro-
posta de resolució té quatre punts; el resultant de les esmenes dona lloc a cinc punts, 
eh? Per tant, el punt que se’m demana votació separada, dins del Grup Socialistes 
i Units per Avançar, és –entenc– el punt 2 de l’actual proposta de resolució amb la 
incorporació de l’esmena presentada.

Hi ha cap altra sol·licitud de votació separada?

Munia Fernández-Jordán Celorio

Sí, ¿nosotros solicitamos votación separada? (Veus de fons.) Sí, sí... (Remor de 
veus.) De todo, de todos los puntos y subpuntos.

El president

Bé, subpunts em sembla que no n’hi han, però en tot cas, de tots els punts. En-
tenc que..., d’acord.

Munia Fernández-Jordán Celorio

De todas formas, tampoco ha quedado excesivamente claro... Si pudiéramos pos-
ponerlo, igual...

El president

Que quedi clar... No, no, que quedi clar. Hi ha quatre esmenes presentades, tres 
de les quals afecten punts de la proposta de resolució presentada. I hi ha una esme-
na que és un afegit concret d’un nou punt, encara que n’hi ha dos que diuen que són 
d’addició d’un nou punt. Doncs..., ja m’estic perdent, eh? (Remor de veus.)

Munia Fernández-Jordán Celorio

Si es posible, que nos pasen un texto escrito para saber sobre qué estamos votan-
do, lo agradeceríamos. (Remor de veus.) Sí, pero el texto está transaccionado en su 
conjunto, por favor. O dejarla encima de la mesa...

Joan Josep Nuet i Pujals

És que no hi ha transaccions. (Remor de veus.)

Ferran Roquer i Padrosa

President...

El president

Sí, a veure... (Forta remor de veus.)

Munia Fernández-Jordán Celorio

Adiciones..., bueno, está modificado. 

El president

Hi ha..., jo estic encara cavil·lant sobre el contingut del document esmenant. (Per-
sisteix la remor de veus.) Jo crec que seria el més apropiat, perquè el que veig és que 
hi ha dos punts nous afegits; dos punts nous. La qual cosa, sumada als quatre, dona-
ria lloc a sis. Per tant, que ha de quedar molt clar.

(Ferran Roquer i Padrosa demana per parlar.)

Ferran Roquer Padrosa

President, president..., si vol l’hi explico.
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El president

No, no, jo això..., ara s’ho miren entre vostès i m’ho expliquen tot seguit. Ara fa-
rem un breu recés, de quatre o cinc minuts, per saber què votarem.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i onze minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre de la tarda i un minut.

El president

Bé, doncs reprenem la sessió. 
Com que hi han demanades les votacions separades, i també hi ha una reordena-

ció del que seria el resultat final de la proposta de resolució..., tenim present també 
que les dues primeres esmenes fan referència a dos nous punts a afegir, com a nú-
mero 1 i número 2, dins de la proposta de resolució.

Per tant, dins d’aquesta votació separada punt per punt, els primers punts que vo-
tarem seran: l’esmena número 1; posteriorment, l’esmena número 2; a continuació 
votarem el punt número 1, que està subjecte a l’esmena número 3; tot seguit, vota-
rem el punt número 2, que està subjecte a l’esmena número 4; i com a punts núme-
ros 5 i 6 de la proposta de resolució final que es sotmet a votació, hi aniran els punts 
número 3 i 4, de la proposta inicial, respectivament.

Per tant, sotmetem a votació.
Comencem la votació amb el nou punt afegit, l’esmena número 1. Aquest nou 

punt número 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi ha 13 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parla mentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 7 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i el Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat aquest punt número 1, per 13 vots a favor, cap en contra, 

i 7 abstencions.
Sotmetem ara a votació el nou punt número 2 de la proposta final.
Vots a favor?
Hi han 13 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
No hi ha vots en contra.
Abstencions?
Hi ha 7 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i el Subgrup Parlamen-

tari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat, aquest nou punt, amb 13 vots a favor, i cap en contra i 

7 abstencions.
Sotmetem ara a votació, com a punt número 3, el punt número 1 de la proposta 

inicial, amb l’esmena adoptada. Realment, l’esmena és només el canvi de numeració.
Vots a favor?
Aquest punt queda aprovat per unanimitat de tots els grups.
Sotmetem, tot seguit, a votació el punt número 2 de la proposta inicial, que passa 

a ser ara el número 4 de la proposta que votem. I que té també, doncs, una esmena 
d’addició de text.

Vots a favor?
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Catalunya en Comú Podem.
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Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi han 9 abstencions, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat aquest punt, per 11 vots a favor, cap en contra, i 9 abs-

tencions.
Sotmetem ara a votació, el punt número 2 inicial de la proposta de resolució, 

que... No, anem malament..., sotmetem ara a votació el punt número 3 de la propos-
ta de resolució inicial, que passa a ocupar el lloc número 4 dins de la proposta final.

Vots a favor?
Hi han 13 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Repu-

blicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi han 7 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat aquest punt, per 13 vots a favor, cap en contra i 7 abs-

tencions.
I, finalment, sotmetem a votació l’últim punt, que és el 4 de la proposta inicial, 

que passaria a ser el punt número 6.
Vots a favor?
Aquest punt queda aprovat per unanimitat.
Per tant, queda aprovada tota la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels 
cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació 
policial Bacar contra diverses activitat il·legals

250-00465/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 3, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials 
i els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra diverses 
activitats il·legals, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la 
proposta de resolució té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En primer lloc, i com a prèvia, ens sumem a la denún-
cia dels fets que li han passat a aquest noi, que comentava el company del Grup So-
cialista, i desitjar la seva recuperació al més aviat possible.

Dit això, aquesta proposta de resolució, com diu el seu enunciat, trobaran també 
que ha quedat una mica extemporània en el temps, degut als diferents tancaments, a 
les faltes de quòrum i al retard de moltes d’aquestes comissions d’Interior, que no es 
varen poder celebrar en el seu dia. I per això, faig una prèvia, que potser ha quedat 
extemporània en el temps. En definitiva, una proposta de resolució que vol posar en 
valor els nostres servidors públics: la Guàrdia Urbana; els Mossos d’Esquadra; els 
servidors també judicials, jutges d’instrucció i tot aquell operatiu que, en coordina-
ció, ens varen portar també a millorar seqüències, com diu l’exposició de motius.

I no faré una enumeració de tot el que estaven patint el barri del Raval i altres. 
Però sí que vull puntualitzar que, en aquell moment, l’augment era d’un 20 per cent 
dels robatoris. I recordar –com diu l’exposició de motius– que Barcelona aglutina el 
55 per cent dels furts que es cometen a Catalunya. Dit això, posar en valor, tal com 
demana la proposta de resolució, i entenc que és motiu de tots els grups parlamen-
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taris posar en valor el Cos de Mossos d’Esquadra, els nostres efectius policials, que 
també aquest últim temps els hem vist, poder, en una tessitura..., i una complicació 
davant de molts fets que han passat a Catalunya. Però, torno a dir, reitero i subratllo, 
dels nostres efectius policials..., posar la seva feina diària en valor, posar la tasca que 
porten a terme, que també gaudim d’aquesta seguretat tots plegats, i saber separar el 
que alguna vegada hem denunciat: la politització d’un cos policial.

Quan parlem de cos policial i d’una politització, estem parlant de la part política 
que afecta el cos policial, però mai..., i això volem deixar-ho palès. I demanem la 
votació a favor d’aquesta proposta de resolució, de tots els grups parlamentaris, en el 
sentit de posar en el pedestal, posar en valor i posar-los on toca, tots els efectius de 
Mossos d’Esquadra, que s’ho mereixen, que han patit diferents pressions. I també és 
responsabilitat d’aquest Parlament, posar-nos al cantó de tots aquests professionals. 

I com deia, també allargar-ho a la Policia Municipal, també, que va ser en co-
ordinació qui va provocar la primera operació. Tal com els deia, havia quedat una 
mica extemporani, perquè parlàvem de l’operació Bacar, però com tots vostès recor-
den, també, darrera d’aquesta operació va venir la segona operació, Popeye. I ens 
habilita també per veure que quan hi ha acció policial i els nostres professionals po-
licials porten a terme la seva tasca, veiem resultats, veiem efectivitat.

I, per acabar, demanar el vot a favor de tots els grups parlamentaris per posar els 
Mossos d’Esquadra on es mereixen, i mai haurien d’haver deixat...

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. No hi ha esmenes presentades, per tant, per 
posicio nar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula 
l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument. Nosaltres, naturalment, creiem que no pot ser 
d’una altra manera, votarem a favor i estem totalment d’acord en posar en valor la 
tasca diària que fan tant els Mossos d’Esquadra com..., no només la Guàrdia Urba-
na de Barcelona, que, a més, no especifica que és de Barcelona, per cert, la Guàrdia 
Urbana també està a Tarragona, sinó posar en valor... (Rialles.) Clar. (El diputat riu.) 
Posar en valor totes les policies locals, en general, del territori català i que, conjun-
tament amb els Mossos d’Esquadra, doncs, fan una bona tasca en seguretat.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Tothom sap també que Barcelona és una d’aquestes ciutats 
ben governades, i per tant, votarem a favor de la proposta. (Rialles.)

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Continuem amb el debat. Per posicionar el Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Espe-
ranza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Molt breument. Votarem a favor de la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula l’il·lustre senyor Antoni Castellà.
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Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. També breument, com no pot ser d’una altra manera, nos-
altres donarem recolzament a que el Parlament de Catalunya reconegui la feina i la 
coordinació entre el Cos de Mossos, de la Guàrdia Urbana i de jutjats de Barcelona. 
S’ha demostrat que l’operació respecte a un problema tan greu com els narcopisos, 
doncs, ha tingut resultats amb eficiència elevada en totes les accions que van poder 
coordinar. I que, de fet, el tancament efectiu d’un munt d’aquests pisos –de fet, con-
cretament 163 pisos– ha estat una tasca efectiva. I, per tant, és bo que el Parlament 
de Catalunya ho reconegui.

Només un apunt, eh? Que al final, probablement és el tòpic, eh? Hi ha certa con-
tradicció entre l’exposició de motius i la proposta de resolució. I sense més impor-
tància, i probablement és el tòpic de l’oposició, deixeu-m’ho dir així, eh? Si el Cos 
de Mossos..., m’és igual, o la Guàrdia Urbana, qualsevol cos local, té una errada, 
normalment la culpa és del responsable polític. Si el cos policial té un encert, el 
responsable polític no hi té res a veure, com si hagués estat absolutament autònom. 
Només vull dir, la ponderació que probablement, la coordinació..., bàsicament, evi-
dentment, és dels cossos, dels jutjats i tant de l’Ajuntament de Barcelona, com del 
Govern de la Generalitat.

Senzillament, jo crec que és de justícia especificar-ho aquí, malgrat que –ho rei-
tero– el que estem parlant aquí és fer un reconeixement als cossos policials i crec 
que ho hem de fer, com a Parlament de Catalunya, només faltaria, i per tant, dona-
rem recolzament a aquesta iniciativa.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt breument. Intentaré ser més breu que tots, encara jo. Com que només vo-
tem la part dispositiva, nosaltres estem d’acord –hi estem absolutament d’acord– a 
reconèixer la tasca dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana, dels servidors de 
l’oficina judicial i dels jutges d’instrucció.

El president

Moltes gràcies.
Doncs, com que no hi han esmenes, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles

250-00493/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la construcció d’un parc de 
bombers a Almacelles, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defen-
sar la proposta de resolució té la paraula l’il·lustre senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Almacelles, provincia de Lleida, veinticinco bomberos volun-
tarios; cuatro vehículos; prestan su servicio en un antiguo matadero, más anterior a 
treinta años era un matadero que se rehabilitó, eventualmente, para desempeñar la 
función de parque de bomberos voluntario.

Lógicamente, pues, este edificio no cumple los requisitos, ni ya por tiempo, ni..., 
seguramente ni en su momento de inauguración pues era lo más adecuado. Y en 
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los tiempos actuales, pues, consideramos que es un edificio que es disfuncional. 
El compañero Jean, Jorge..., fuimos una vez de visita, somos testigos de que aquel 
edificio, pues ya no sirve. En su momento, pues nos sacó del paso, pero ya no sirve.

Tampoco es en exclusiva nuestra opinión. En el año 2012, el conseller Felip Puig 
–su Gobierno de los mejores–, de paso por Almacelles, ya anunció que era un com-
promiso..., irrenunciable del seu Govern, fer aquest parc ja. Pero bueno, estamos a 
2019 y el parque sigue en el matadero. Están hechos todos los trámites administra-
tivos, están cedidos los terrenos por parte del ajuntament, está todo. Lo único que 
falta es que tengamos un presupuesto y que en ese presupuesto se consigne, pues, 
esta necesidad real del pueblo de Almacelles.

Las esmenes: la de los socialistas no la acabo de entender. Lo que dicen es que 
retiremos uno de los puntos que era: «Instar a l’ajuntament a que revise los proble-
mas que tiene ese edificio con el amianto» –bueno, con la uralita, el amianto– «y 
las enfermedades potencialmente derivadas del amianto, que es la asbestosis», ¿no? 
Y pide que la retiremos. No lo acabo de entender.

Yo creo que hay comunicación interadministrativa. De hecho, el día que noso-
tros registramos esa PR..., el parque de bomberos este lleva..., hace veinticinco años 
o trenta años que tendría que estar hecho, pero el día que registramos la PR, al día 
siguiente, el alcalde de Almacelles ya acudió al Segre, a decir que: «Él iba a pedir el 
parque de bomberos.» O sea, que la correa informativa funciona muy rápido. Y yo 
creo que tiene que funcionar bidireccionalmente, para lo bueno y para lo malo. 
Y ese edificio es municipal y, por tanto, deriva una responsabilidad y, por lo tanto, 
no la retiraremos..., por la enmienda de supresión.

Y la esmena que ens fa el Govern, dice que..., que bueno, que antes del 2025. Es-
pero que tengamos presupuesto antes del 2025, repito, y que consignen presupues-
tariamente. Si puede ser el 2020, mejor que el 21, que el 22, que el 23, que el 24 y 
que el 25. Pero, por lo menos, le ponemos una fecha, aunque dando una patada para 
adelante al balón, pero bueno, la vamos a aceptar.

Gracias, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Rivas. Per defensar les esmenes presentades, primer en 
nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. És molt senzill: la raó de l’esmena, simplement, és que la in-
formació que tenim nosaltres és que això que demana s’està fent. I una vegada més, 
sembla que una proposta de resolució, en què podem estar d’acord majoritàriament, 
doncs, s’aprofita per fer política municipal, fent servir la política parlamentària. I no 
creiem que sigui de rebut acceptar això. I aquesta és la raó de l’esmena, simplement 
que el punt 2, on: «Insta l’ajuntament al manteniment reglamentari...» Nosaltres..., 
la informació que tenim és que això ja s’està fent. 

I estem totalment d’acord, naturalment, amb el punt 1 i en que es batalli i..., en 
fi, que la Generalitat i el Govern de la Generalitat es comprometi a fer un nou parc 
de bombers a Almacelles.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar les esmenes presentades pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, en primer lloc, 
en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montser-
rat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, sobre aquesta proposta de resolució de 
construcció d’un nou parc a Almacelles, agrair al diputat Rivas que ens hagi accep-
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tat l’esmena que hem presentat el nostre grup, d’acordar aquest punt d’afegir el tema 
de: «abans del 2025». 

Com ja s’ha dit en moltes ocasions en aquesta comissió, tots som conscients de 
les necessitats que existeixen, de millores i renovació de molts dels parcs de bom-
bers voluntaris al nostre país, com és el cas que debatem en aquesta proposta de 
resolució.

Evidentment, a tot Catalunya hi ha molts parcs on cal fer-hi actuacions. I el Go-
vern, quan governa, ha d’establir prioritats, de quines són les necessitats més ur-
gents, en funció de l’estat crític en què es troba cada un dels parcs en qüestió. Per 
això, des del Departament, com ja va fer en l’última compareixença el conseller, en 
aquesta comissió, ja va dir que les prioritats del 2019-2020, no hi havia inclòs el parc 
de bombers voluntaris d’Almacelles. En canvi, sí que hi havia el parc de bombers 
voluntaris de Seròs, que també és a la mateixa comarca del Segrià.

No obstant, el parc de bombers voluntaris d’Almacelles, tot i necessitar una ade-
quació i una millora, esperem que pugue ser inclòs en properes prioritats, a partir 
del 2020. Per això, hem inclòs aquesta esmena de: «abans del 2025». Votarem a fa-
vor d’aquest punt 1, de la proposta de resolució, i esperem que –com diu en aquesta– 
es pugui construir un nou parc de bombers a Almacelles. I pel que fa al punt 2, ens 
abstindrem, perquè..., bé, ja el diputat Castillo ja ho ha dit, és un tema que ja s’està 
fent des de l’Ajuntament, i també, doncs, perquè a nivell del Parlament tampoc no és 
molt ètic ficar-se en l’autonomia municipal dels ajuntaments, instant-los a fer segons 
quines coses. Però, com que és un tema que ja s’està fent, per això ens abstindrem 
al punt número 2.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, moltes gràcies president. Ja s’ha dit, eh? Governar implica un 
cost d’oportunitat i triar. Triar. I triar es pot fer per diferents criteris, però el més 
raonable, i com ens va explicar el conseller, en la seva compareixença aquí, és triar 
en funció de lo malament que està la infraestructura que s’ha d’arreglar. En aquest 
cas, encara que el parc de bombers voluntaris d’Almacelles ho estigui, n’hi ha d’al-
tres que s’han considerat prioritaris, perquè encara estan pitjor.

A mi m’agradaria poder-ho fer molt abans del 2025; m’agradaria poder-ho plani-
ficar molt abans del 2025. Per això són necessaris uns pressupostos, però no només 
són necessaris uns pressupostos, sinó que és necessari tenir uns pressupostos amb 
suficients recursos com per poder-hi fer front. Seria llarga la discussió en la que en-
traríem, si parléssim de quines mesures podríem aplicar per tenir més fons. Però, en 
qualsevol cas, sí que dir que el fet que el grup que presenta la proposta de resolució 
ens hagi acceptat l’esmena fa i permetrà que nosaltres puguem votar-hi a favor.

I pel que fa a instar l’Ajuntament d’Almacelles. Bé, som al Parlament de Catalu-
nya, l’Ajuntament d’Almacelles sap el que ha de fer amb les seves instal·lacions, sap 
com les ha de conservar i com les ha de preservar. Per tant, nosaltres en aquest punt, 
en el segon punt, ens abstindrem. Per la qual cosa, també ja li demano que ara, la 
votació separada dels dos epígrafs..., dels dos punts que hi ha aquí.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar-se sobre les esmenes, no sé si s’ha 
posicionat abans... (Veus de fons.) Perdó, perdó. Me l’he saltat, al senyor Nuet? (Re-
mor de veus.) I a la senyora García, també? (Remor de veus.) Ah, no, no..., a tots, 
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clar. És que hem defensat només... (Remor de veus.) Estem seguint, només hem de-
fensat les esmenes, és ben clar. 

Per tant, per posicionar-se sobre la proposta de resolució, en nom del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep 
Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Per anunciar que votarem favorablement al punt primer, i ens 
abstindrem en el punt segon.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Votarem a favor dels dos punts de la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora García. No sé si s’ha de posicionar sobre les esmenes, 
el senyor Rivas..., o ja s’ha posicionat al principi? He entès que sí, que s’havia po-
sicionat? 

Javier Rivas Escamilla

Sí.

El president

Que acceptava la segona i..., que rebutjava la del Grup Socialistes i Units per 
Avançar i acceptava la dels grups de Junts per Catalunya i Republicà.

Per tant, sotmetem a votació la proposta de resolució, per separat, els dos apar-
tats que té.

«Lògicament, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a...» 
Sotmetem a votació el primer apartat.

Vots a favor?
Aquest punt queda aprovat per unanimitat.
Sotmetem ara el segon punt.
Vots a favor?
Hi ha 7 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans i el Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 2 vots en contra, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Abstencions?
Hi han 11 abstencions, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda aprovat aquest punt. Aquest segon punt també, per 7 vots a favor, 

2 en contra i 11 abstencions.

Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de 
les compensacions econòmiques als bombers voluntaris

250-00494/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5, és el debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la planificació per al paga-
ment mensual de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris, presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la 
paraula l’il·lustre senyor Javier Rivas.
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Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. El modelo de bomberos que tenemos en Cataluña, todos lo 
conocemos, es un modelo mixto. Hay bomberos profesionales, hay bomberos vo-
luntarios. La parte de bomberos voluntarios, lo que nos trasladan..., son voluntarios, 
lo dice el nombre, pero está sujeto a una indemnización, la aportación a la sociedad 
que ellos hacen, ¿no? Esta aportación se cuantifica en el número de las salidas, bue-
no, hay una serie de parámetros que cuantifican la remuneración, por decir de algu-
na manera, que tiene que obtener cada bombero voluntario.

El problema no es ese, no es de que no cobren, el problema es que cobran a des-
tiempo, sin orden. O sea, no saben si van a cobrar hoy o si van a cobrar dentro de 
tres meses, o van a cobrar dentro de quince días, ¿no? Yo creo que todos los que 
estamos aquí, o cualquier persona que nos escuche, le gusta tener un poco de orden 
en sus cuentas, ¿no? Porque cada uno sabe que el día 1 llegará la hipoteca, el 2 el 
recibo de la luz, el 3 el del coche. Bueno, hay que tener un poquito de previsión, un 
poquito de orden.

Ciertamente, siendo voluntarios quiere decir que tienen otro trabajo; o sea, que 
no viven, no dependen exclusivamente de esto. Pero sí que quiero hacer un poquito 
una reflexión. A ver, yo me paso el día con el coche para arriba y para abajo. Si un 
día tengo un accidente, los que me van a venir a rescatar son los bomberos volun-
tarios. Yo pongo mi vida en manos de estas personas. Creo que es un tema ya un 
poquito de dignidad, ¿no?, que tienen derecho a saber, cuándo van a cobrar. Si les 
damos la confianza de nuestra propia vida, yo creo que les debemos el respeto de 
tener un calendario de cobros. Que no quiero decir que el día 30 haya que cobrar lo 
de ese mes..., pues no sé, eso el Govern tiene que establecer unas maneras. De decir, 
pues mira, vamos juntando los partes y cada dos meses se liquidan, entre el 1 y el 
5, ¿no? Como en cualquier trabajo, como en cualquier empresa, como en cualquier 
compensación que realiza cualquier actividad humana.

No aceptaremos las esmenes porque, a ver, lo que están diciendo es que sigamos 
como estamos. Que, bueno..., que seguiremos estudiando, buscando, facilitando, 
proponiendo..., hay una consignación presupuestaria y hay un fondo de contingen-
cias y yo creo que es un tema de logística, que cualquier empresa que tiene muchos 
trabajadores, aunque no sean fijos, pero sabe cómo gestionar una serie de pagos en 
unos calendarios. No creo que sea un tema tan complicado, y por eso, si realmente 
hay la voluntad lo pueden hacer. Por eso, no aceptaremos las esmenes. Porque l’es-
mena lo único que pretendía era quedarnos como estábamos, y para eso no hacemos 
PRs, si hacemos PRs es para intentar mejorar, para intentar superar deficiencias, 
para intentar superar dificultades.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Rivas. S’han presentat esmenes. En primer lloc, per de-
fensar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres estem totalment d’acord amb el que s’ha expressat, 
amb la filosofia de la proposta de resolució. L’única nostra voluntat amb l’esmena era 
que sabíem que el problema que hi ha, per donar periodicitat al pagament, i pel que 
hi ha retardaments, és per qüestions tècniques, almenys és això el que se’ns ha dit. 
I volíem, doncs, que hi hagués un compromís més primmirat, diguem-ne, del Go-
vern. I només volíem afegir lo d’estudiar la manera com tècnicament es faria això.

Si això suposa un problema, com que estem totalment d’acord amb la filosofia 
i amb el plantejament que s’ha fet respecte als voluntaris, bombers voluntaris, que 
són absolutament indispensables pel model a Catalunya, i que creiem que se’ls ha de 
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tractar amb tota la dignitat del món, nosaltres retirem l’esmena i votarem a favor de 
la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar l’esmena presentada pels grups par-
lamentaris de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, en primer lloc, 
per part del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Lluïsa 
Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies. En el nostre cas, com li passa al company del Grup Parlamentari So-
cialistes, nosaltres també hem presentat esmena perquè entenem –com bé ell deia– 
que s’explica des del Departament que hi ha una problemàtica tècnica que impedeix 
aquest pagament mensual de les hores realitzades, en tant que, evidentment, les ho-
res que es realitzen, pels òrgans superiors, han de ser supervisades i han de poder 
ser validades. I això fa que, a més a més, s’hagi d’entrar en una aplicació de què 
disposa tota la Generalitat, que es tanca el 20 de cada mes i que fa impossible 
que aquestes hores, dintre del mes, es puguin pagar.

Per tant, en aquesta línia anaven les esmenes que entràvem. Entenc que era la 
mateixa línia que seguia el Grup Parlamentari Socialista, però entenem que és ab-
surd, per nosaltres, donar suport aquí a una cosa que sabem del cert que tècnicament 
no és factible. Per això li entràvem les esmenes, que, lamentablement, que, malaura-
dament, no han pogut ser acceptades. 

Per la part que s’exposa aquí de si la percepció està sotmesa a l’IRPF o no, evi-
dentment que està sotmesa a l’impost de la renda de les persones físiques. De fet, 
la Generalitat en va fer una consulta concreta, a la mateixa Administració tributà-
ria, perquè així quedés resolt. Com bé vostès saben, hi ha una part que determina 
la normativa de l’impost, que són els articles 80.1 i el 80.2, que fan que, fins que no 
s’arriba a 12.000 euros anuals, no hi hagi una retenció concreta d’aquests imports.

I que, per tant, sí s’està sotmès, però no sempre hi ha aquesta retenció per no 
arribar als imports. Per tant, com deia, malauradament, en no acceptar-se la nostra 
esmena, que anava en la línia de possibilitar tècnicament aquesta solució, des del 
Grup Republicà no hi podrem donar suport.

El president

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

Ferran Roquer Padrosa

Moltes gràcies, president. Dos temes: un, quan un bomber voluntari fa un ser-
vei, fa la fitxa, omple la fitxa i el seu cap jeràrquic, eh?, els funcionaris de la regió 
d’emergències han de validar que aquell servei s’ha fet i que requereix una indem-
nització. Bé, fer tot això és un procediment complicat, i, a més, els sistemes de paga-
ment de Tresoreria de la Generalitat indiquen –que ho deia la meva companya– que 
abans del dia 20 de cada mes, estigués entrat en la comptabilitat, perquè es pogués 
pagar. I això fa pràcticament impossible que es pugui cobrar en el mateix mes.

I la segona part a què feia referència... –per això havíem presentat nosaltres una 
esmena, en la mesura del que fos possible. I la segona part de la seva proposta de 
resolució, la que fa referència a la retenció i a l’emissió del certificat de retencions 
consegüent a la retenció, no acabem d’entendre ben bé què ens diu a l’exposició de 
motius. Ens diu que el 16.2 de la Llei de l’IRPF determina que les indemnitzacions 
són assimilables a rendiments del treball, cosa amb la qual estem d’acord, però des-
prés ens fa referència a l’article 70, del Reglament de l’IRPF, que és de les obliga-
cions d’informació de les entitats en règim d’atribució de rendes. Per tant, no sabem 
què hi fa, per aquí al mig la Generalitat. Però, en qualsevol cas, la retenció o no als 
bombers voluntaris i a qualsevol altre treballador; o qualsevol altra persona que per-
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cebi rendes assimilables a rendes del treball, es retenen en funció del que determina 
l’article 81.1, i de les circumstàncies personals del subjecte passiu. 

Per tant, no podem determinar que a tots els bombers se’ls ha de practicar reten-
ció o no retenció, perquè en funció del que cobrin, en funció dels fills que tinguin i 
de la seva situació personal, se’ls retindrà una quantitat o una altra. Per tant, difícil-
ment..., i algunes d’aquestes situacions n’estan exemptes, per tant, difícilment nosal-
tres podem demanar que se’ls practiqui una retenció, quan la Llei de l’IRPF determi-
ni, o el Reglament de l’IRPF determini que no se’ls ha de practicar la retenció, no?

És per tot això, i un cop no acceptada la nostra esmena, que nosaltres votarem en 
contra d’aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Per anunciar que hi votarem favorablement.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres hi votarem a favor, entre altres coses perquè, 
malgrat que evidentment no es puguin retribuir i indemnitzar els serveis prestats 
d’immediat, també hi ha una certa periodicitat, per exemple, en el pagament del torn 
d’ofici, que, efectivament, es fa després de prestar el servei. I es podria perfectament 
aplicar al tema dels bombers.

El president

Bé, es vol posicionar sobre les esmenes, doncs?

Javier Rivas Escamilla

Sí; president, gracias. Quizás no me he explicado bien. O sea, el tema no es que 
cobren entre el 1 y el 5, el tema es que, a veces, tardan tres, cuatro y cinco meses 
en cobrar. Y entonces, claro, el certificado de retenciones, como al final de año el 
ejercicio fiscal cambie, se derivan problemas, todos los que están sujetos a retención. 
O sea, el problema..., lo que me están diciendo es que, como cierran los partes el día 
20, no les da tiempo a pagar el día 1. No, no..., es que ya no están pagando el día 1, 
es que se está pagando aleatoriamente, cuando se puede, el día 15, el día 20, dentro 
de un mes, dentro de tres meses.

De todas maneras, yo creo que estamos obligados a entendernos por respeto a 
todo el cuerpo de bomberos voluntarios. Y lo que quiero es poner una problemáti-
ca encima de la mesa y dar espuelas, hablando claro, al Gobierno para que mejore 
mucho su gestión. Porque deja mucho que desear. Si para que voten la PR a favor, y 
que tengan constancia de que no lo están haciendo bien, pero hacen el propósito de 
enmienda de hacerlo bien, estaríamos dispuestos a aceptar l’esmena.

Gracias, president.

El president

Entenc, doncs, que s’accepta l’esmena presentada pels grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Per tant, se sotmet a votació la proposta de resolució amb l’esmena presentada 
per aquests dos grups.

Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels 
servidors públics

250-00496/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 6, que és el debat i votació 
de la Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels servidors pú-
blics, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de 
resolució té la paraula la il·lustre senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente; buenas tardes a todos. Uno de los pilares básicos de un esta-
do democrático y de derecho es el poder judicial. Esta propuesta, que presentamos 
hoy, cada vez la veo más necesaria, porque lo que se pretende es que se condenen 
actitudes que intentan degradar la institución que representa y a las personas que la 
componen, incluyendo a todos los servidores públicos y también a los miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Todos ellos hacen un trabajo de protección y defensa de nuestros derechos y 
libertades, velando por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de auto-
nomía y del resto del ordenamiento jurídico. Y precisamente esto es lo que se está 
atacando. Quienes han reivindicado estos actos, propios de actitudes intolerantes y 
coercitivas, son grupos organizados: Arran y el Comité de Defensa de la República; 
grupos que no respetan la libertad ni la independencia judicial y que quieren im-
poner la voluntad de una minoría, al margen de la democracia, presionando con in-
tención de menoscabar la confianza de los ciudadanos en la justicia y en el resto de 
instituciones e insistiendo en desprestigiar nuestro estado democrático y de derecho.

No puedo hacer una enumeración de todos los intentos de humillación y acoso 
que han perpetrado, pero todos los conocemos: pintadas denigrantes en domicilios 
particulares de magistrados y fiscales –repito: domicilios particulares–; acosar a es-
tas personas o a su familia por redes o personalmente; tirar excrementos en la puerta 
de los juzgados, impidiendo su actividad; o en la puerta de la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, o tirar pintura en las comisarías de la Policía Na-
cional, como, por ejemplo, la Comisaría de Terrassa, que ha sido atacada en cuatro 
ocasiones.

Los vienen llevando a cabo desde finales de 2017, como represalia por el inicio 
de los juicios del procés, y continúan produciéndose a fecha de hoy. El último que 
conocemos es de fecha del 20 de febrero, en sede judicial de Gavà. Realmente, es 
intolerable que estas personas, que están haciendo su trabajo, reciban el señalamien-
to, hostigamiento y acoso, simplemente por este motivo, por hacer su trabajo. Hasta 
ahora, tanto el Govern de la Generalitat como el Gobierno central, se han puesto de 
perfil. Muestra de ello, es que ni la consellera de Justicia, ni el conseller de Interior, 
han salido a condenar estos actos, cuando su responsabilidad era hacerlo.

Respecto al Gobierno central, tanto la ministra de Justicia –por suerte, en fun-
ciones– como el ministro de Interior –también en funciones hoy– han negado la 
evidencia, minimizando la situación. La señora Delgado declaró que los jueces y 
fiscales en Cataluña desarrollan su trabajo con total normalidad. Esto dijo. Y aquí 
en Cataluña, se ha llegado al extremo intolerable en cualquier estado democrático, 
de que el propio president, el señor Torra, haciendo gala de una inconmensurable 
irresponsabilidad y mostrando su complacencia, ha alentado a estos grupos, con el 
famoso: «Apreteu, apreteu, feu bé d’apretar». Su comportamiento como alto diri-
gente del Gobierno de esta comunidad autónoma es de una gran irresponsabilidad, 
porque con sus palabras incita a que se realicen estos actos y a que se menoscabe la 
convivencia entre catalanes.

Porque yo pregunto: ¿hasta dónde hay que apretar? ¿Dónde está el límite? Por-
que, fíjense, cada vez se aprieta un poco más; fíjense en el indeseable acoso que ha 
sufrido la letrada de la Administración de justicia que acudió recientemente como 
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testigo al juicio que se celebra ante el Tribunal Supremo. Se publicaron en redes sus 
datos personales; ha recibido todo tipo de amenazas, incluso de violación. ¿Alguna 
condena? ¿Alguna condena? –pregunto...

Porque yo..., como mujer, me parece intolerable. Les recuerdo a todos uste-
des que todos salimos hace unos días a decir que éramos feministas. Y todo esto, 
¿por qué? ¿por qué ha recibido esta señora amenazas de violación? Pues, por relatar 
las angustiosas horas de su encierro en la consejería de Economía, el día 20 de sep-
tiembre de 2017. Es decir, por cumplir con su obligación, ni más ni menos. 

Miren, al margen de lo que ustedes decidan votar, que esa es su responsabili-
dad, y ustedes sabrán, como representantes también que son de los ciudadanos de 
Cataluña, yo no puedo acabar esta intervención de otra forma que no sea haciendo 
un reconocimiento a todos los servidores públicos, a los miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, y a los miembros también de la Administración de justicia, 
por su esfuerzo, su labor en defensa de nuestros derechos y libertades, y por ser ga-
rantes de un sistema democrático y de derecho.

Porque fíjense, les repito, gracias a ellos, todos nosotros –y digo todos nosotros– 
podemos vivir pacíficamente y en libertad.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. No hi han esmenes presentades. Per posicionar, 
sobre la proposta de resolució, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, nosaltres estem a favor de la filosofia i, fins i tot, del 
que pretén la proposta de resolució, però un altre cop volem posar l’èmfasi: nosaltres 
condemnem la violència sempre, l’assenyalament i la pressió personal també la con-
siderem violència, i la condemnem sempre. I no entenem, per què hem de concretar 
col·lectius concrets, que ens separen. Nosaltres votarem a favor, però no entenem 
tampoc, i vull assenyalar-ho també, que es digui, perquè tampoc és de rebut, que: 
«El ministro o que una consellera» –m’és igual, encara que no sigui del meu partit– 
«justifiquen aquest tipus de coaccions.» Perquè això no és veritat.

Mirin, els hi dic a uns i els hi dic als altres: ni Espanya és Turquia, ni Catalunya 
és Beirut. I ja està bé, d’aquestes exageracions. Si m’ho permeten, sembla que de ve-
gades tinguin interès en insistir en una determinada crispació. I nosaltres no volem 
aquesta crispació, volem trobar solucions a la situació que tenim. 

I, ho repeteixo, aprovarem la proposta de resolució, tot i que hi ha expressions 
que creiem que són desafortunades. I insistir en que condemnem la violència sem-
pre, i l’assenyalament personal de persones i la pressió que es dona també la con-
demnem sempre.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Per anunciar que votarem en contra d’aquesta proposta.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé..., nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, entre otras 
cosas porque, efectivamente, o sea, ni la consellera de Justicia, ni siquiera en el Pleno 
pasado, que le pregunté yo misma, fue capaz de condenar los ataques a las sedes judi-
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ciales, funcionarios del Estado, y funcionarios incluso de la Administración de Justicia, 
que no dependen directamente del Estado, con respecto a las amenazas, el señalamien-
to, la presión, el hostigamiento personal, familiar, laboral, al que se ven sometidas.

Y, precisamente, es por eso que pedimos las correspondientes solicitudes de 
comparecencia tanto de la señora Capella como de Buch. Pero en Justicia, como no 
nos reunimos hace tiempo, pues parece ser que no se puede aprobar. Y en esta co-
misión, pues espero que se apruebe al final del orden del día.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya té la paraula la il·lustre senyora Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Sí; gràcies, senyor president. El Govern de la Generalitat sempre ha defensat, 
defensa i defensarà els drets de tots els funcionaris públics, de totes les administra-
cions ubicades a Catalunya, a desenvolupar les seves funcions. També el respecte de 
la societat catalana i la garantia de la seguretat en les seves condicions laborals. I sí 
que és lamentable que els servidors públics hagin de patir assenyalaments, també els 
mestres de l’institut públic El Palau, de Sant Andreu de la Barca, que van ser asse-
nyalats públicament mitjançant Twitter, pel senyor Albert Rivera.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Llauradó. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Primer, volia fer una prèvia. El president Torra, a Sant Julià 
de Ramis, adreçant-se a un CDR, li diu: «Apreteu-nos» –a ell, eh?–; el subjecte era 
el Govern, eh? No que «apretessin» ningú més. Això, volia deixar-ho clar abans, jo 
vaig veure-ho, ho vaig viure i...

Llavors, a veure si sé explicar el nostre posicionament davant d’aquesta propos-
ta de resolució. Els llegiré unes quantes construccions, unes quantes paraules que 
hi ha aquí, que, atenent que quan es va començar a parlar de «tumulto» ha portat 
companys meus del grup parlamentari a la presó, em preocupen bastant: «Continua 
escalada»; «actos violentos»; «organizaciones extremistas»; «grupos separatistas or-
ganizados»; «organización»; «inacción y pasividad del Gobierno de España y del de 
la Generalitat, que banalizan y justifican este tipo de actuaciones»; «señalamientos», 
«acosos y hostigamientos por parte de organizaciones separatistas radicales»; «hos-
tigamiento sistemático a servidores públicos y garantes del mantenimiento del esta-
do de derecho»; «conductas ilícitas y a quienes las jalean y las impulsan»...

Davant de tota aquesta sèrie d’expressions, i poder amb la bona voluntat de de-
fensar tots els servidors públics, però posant el focus especialment en uns, nosaltres 
hi votarem en contra. 

Perquè la voluntat del meu grup parlamentari, és que tots, tots i tots els servidors 
públics, i totes, totes les persones que hi han, que viuen a Catalunya, i si pot ser a 
la resta del món, no pateixin violència ni hostigamientos ni res que s’hi assembli.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer.
Doncs sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi ha 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
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Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució, per 9 vots a favor i 11 en contra.

Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament 
parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius 
conductors d’energia

250-00497/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 7, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre les contradiccions entre 
el manament parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius con-
ductors d’energia, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Com tothom sap, el nostre grup parlamentari, en el seu mo-
ment, amb el debat que es va donar, va estar en contra de la utilització de les pistoles 
Taser. Però avui no vinc a defensar aquest tema; les pistoles Taser es van aprovar, 
són ja un element implementat per a la utilització del Cos dels Mossos d’Esquadra, 
i, per tant, el que discutirem és la seva utilització.

I el que volem fer veure, a través d’aquesta resolució, és la contradicció entre les 
conclusions parlamentàries de la Comissió d’Estudi, que d’alguna forma va estudiar 
la seva implementació, i els reglaments dels quals disposen els Mossos d’Esquadra 
a l’hora de fer-la servir. 

Hi veiem, bàsicament, tres problemes. En primer lloc, un problema de tipus ma-
terial, eh? El tipus de pistola ha de tenir un sistema de gravació, perquè es va reco-
manar, en el seu moment, que la seva utilització fos gravada. Dos: les persones sobre 
les quals es pot utilitzar o no es pot utilitzar aquesta pistola. Tres: els espais en els 
quals es pot utilitzar, o no es pot utilitzar aquesta pistola. I quatre: el tipus d’agents 
que les poden fer servir. 

En aquests quatre aspectes hi han contradiccions, evidentment, entre el que va 
aprovar el Parlament, i l’ús que s’està fent. Vist aquest tema, i per tant, col·locant 
aquest tema, dir-los que hem arribat, amb les esmenes presentades, a una transacció 
amb el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i el Grup Parlamentari Republi-
cà, i amb el meu grup parlamentari, assessorats per Amnistia Internacional, que és 
una de les organitzacions internacionals que estan més preocupades per la utilitza-
ció d’aquest tipus d’armament. 

I proposem que es pugui aprovar, que: «El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a continuar adequant les instruccions de regu-
lació de l’ús dels dispositius conductors d’energia a les conclusions de l’informe del 
Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques, i als es-
tàndards internacionals de drets humans.» 

La porto per escrit, perquè no em passi com al punt anterior.
Gràcies.

El president

Bé, doncs, mirarem de distribuir la versió final, vist que hi ha una transacció de 
la que encara no disposem. Per defensar aquesta esmena, transaccionada finalment, 
sembla ser, presentada pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. 
En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montser-
rat Fornells.
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Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Agrair al diputat Nuet que haguem pogut arribar a 
un acord de transacció de la nostra esmena al text inicial que ha presentat el seu 
grup sobre la regulació d’ús dels dispositius conductors d’energia. L’any 2016 es van 
aprovar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització d’aquestes Pistoles 
Elèctriques per part dels mossos. Molts dels diputats presents avui aquí hi vam par-
ticipar. El Govern ha de regular-ne el seu ús, i aquest ha de cenyir-se al mandat del 
Parlament; ha de cenyir-se a les conclusions que es van aprovar en aquell grup de 
treball, i adequar-se als estàndards internacionals de drets humans.

Aquest és un tema que no pot generar cap dubte, cal deixar clar i ben regulada la 
qüestió d’ús d’aquests dispositius conductors d’energia, i no generar incerteses. Les 
conclusions del grup de treball deixaven clar alguns dels supòsits en què es prohi-
bien o se’n limitava en el seu ús, com, per exemple, que no es podia utilitzar amb 
dones embarassades, amb menors d’edat, amb persones d’edat avançada, amb dèbils 
de salut, als centres penitenciaris, manifestacions, etcètera.

Ens alegrem que haguem pogut transaccionar aquesta proposta de resolució amb 
el diputat Nuet, amb el diputat del Grup de Catalunya en Comú Podem. 

I nosaltres l’aprovarem, esperem que es pugue aprovar i que pugui arribar a bon 
port.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, com no podia ser d’altra manera, el nostre grup parla-
mentari donarà suport a una proposta de resolució que indica..., que li diu al Govern 
que faci cas de les conclusions que varen sortir d’un grup de treball d’aquest mateix 
Parlament. Que, de fet, aquestes conclusions es van traslladar de forma precisa, eh?, 
pel que feia referència als dispositius conductors d’energia per part de la policia, als 
Mossos d’Esquadra, a la Policia de la Generalitat.

I de fet, el mateix Departament informa que no hi ha, que no ha apreciat con-
tradicció. De totes formes, nosaltres i atenent també les recomanacions d’Amnistia 
Internacional, donarem suport a que es continuï treballant, que es perseveri i que les 
normes d’utilització d’aquests dispositius per part de la Policia de la Generalitat dels 
Mossos d’Esquadra, sigui tan curosa com exigeix la norma i el comportament ètic 
que s’espera d’una policia d’un país democràtic.

Gràcies.

El president

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

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta PR, les tengo que confesar que me ha desconcer-
tado bastante. No por el hecho de lo que se trata en ella, sino por la exposición de 
motivos que resulta de la misma. En la exposición de motivos se denuncian contra-
dicciones entre lo acordado en el grupo de trabajo, mediante lo arrojado en su infor-
me y la propuesta de conclusiones, y lo redactado en las instrucciones 4 y 5, de 2018.

Difiere, en cierta medida, en algunos aspectos, como son contra quién se puede 
usar la pistola eléctrica: menores, presidiarios, manifestantes; quién puede usar la 
pistola eléctrica y la grabación del uso de la misma. Pero sin entrar en el fondo de las 
diferencias de redactado entre lo que se acordó en el Parlament y lo que, finalmente, 
se publicó en las instrucciones 4 y 5 de 2018..., con lo que podemos estar, en cierta 
medida, de acuerdo con ustedes en que, efectivamente, difieren. 
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Pero como ya les he dicho al principio, esta PR me ha desconcertado. Después de 
enumerar, en su exposición de motivos, todos los puntos que se han estimado con-
venientes traer a esta comisión, para denunciar que se ha desobedecido a este Parla-
ment, nos ponen lo siguiente, y leo textualmente: «Malgrat no ser unes conclusions 
vinculants, existeix un mandat del Parlament que, si bé no obliga jurídicament, sí 
que hauria de servir per orientar el contingut del redactat final de les instruccions 
de la Direcció General de Policia.» 

Es decir, después de denunciar que los menores se consideran hasta los doce 
años; que el uso de las pistolas debe ser realizado por jefes de turno y de jefes de 
operativo, que no se está garantizando la grabación del disparo, o que podrían usar 
pistolas en prisiones cuando el Parlament las prohibió taxativamente, según su tex-
to; nos dicen que las conclusiones eran orientativas, no vinculantes, que no obligan 
jurídicamente. Vamos, que dan la razón al Govern y, por lo tanto, a la Dirección 
General de la Policía para que haya realizado las instrucciones sobre el uso de las 
pistolas eléctricas, tal y como lo han hecho.

Que, por otro lado, nos parece bien. Están dando la respuesta argumentada que 
haría el Govern ante la denuncia de sus argumentos. Esas contradicciones que us-
tedes dicen haber encontrado, al final, ustedes han encontrado esa contradicción en 
ustedes mismos. Y es que, lo que nos han traído hoy con esta PR, denuncian algo, 
pero al final reconocen que es correcto. Nosotros daremos apoyo, como no puede 
ser de otra manera, pero entiendo que la necesidad de ustedes de quedar bien con el 
Govern, para intentar obtener, pues, un asiento en el Gobierno o en las filas de otro 
partido, no es tolerable en un Parlament, para que ustedes lo usen para su pasteleo.

Gracias.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Ara el que m’he quedat una mica descol·locat he estat jo. Nos-
altres estem a favor de la proposta de resolució, perquè creiem que és una cosa molt 
òbvia. El que ens crida l’atenció, precisament, és haver de reiterar una cosa que hau-
ria de ser òbvia, que és que el, diguem-ne, que el Govern de la Generalitat compleixi 
els manaments del Parlament.

I per tant, nosaltres hi estem completament a favor. Creiem que les instruccions 
han d’anar en la línia de les conclusions que van sortir del Grup de Treball de les 
Pistoles Elèctriques. I creiem que sí que hi ha hagut alguna contradicció entre l’ús 
–a la pràctica– i aquestes instruccions. 

Per tant, si el Govern i els grups que donen recolzament al Govern ja són cons-
cients d’aquestes contradiccions, i estan disposats a solucionar-les amb la genero-
sitat del proposant –de nou– de la proposta de resolució, que accepta que ja s’està 
adequant i que continuaran, per tant, adequant-la, doncs nosaltres votarem a favor i 
recolzarem, també, aquesta postura.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta. A veure, millo-
rar el que són les instruccions, protocol i..., home, respectar el mandat democràtic 
d’aquest Parlament hauria de ser l’obligació del Govern, no hauria de ser necessària 
una proposta com aquesta.
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El president

Bé, doncs, per posicionar-se sobre l’esmena, té la paraula l’il·lustre senyor Joan 
Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, evidentment nosaltres defensem la transacció. Però, sobretot, aclarir que les 
conclusions d’una comissió d’estudi no són legalment obligatòries. I, per tant, són 
un mandat democràtic d’aquest Parlament, i políticament hem d’insistir en aquestes 
conclusions, perquè el Govern, d’alguna forma, en faci el seguiment. Això és el par-
lamentarisme, no és una altra cosa.

El president

Molt bé, senyor Nuet.
Doncs, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre el 
desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials 
arran dels darrers atacs que han patit

354-00091/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 8, és la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el desenvolu-
pament dels plans de vigilància dels equipaments judicials arran dels darrers atacs 
que han patit, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Per defensar aquesta sol·licitud té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president, per donar-me la paraula. Molt breument, si el Govern diu que, 
des de les conselleries, tant la de Justícia, com la d’Interior, estan absolutament en 
contra dels atacs continus que han patit els jutjats. I, tenint en compte que es va po-
sar en marxa una operació policial que es deia operació Toga, de protecció de seus 
judicials, i que hi ha un expedient ics, que ens dona de resultat de detencions amb 
aquesta operació Toga, zero detencions, estic segura que amb aquesta votació a fa-
vor de la compareixença, ens demostraran que sí que els preocupa, i sí que defensen 
que les seus judicials no siguin atacades pels grups dels CDR.

El president

Si algun grup es vol posicionar? (Jean Castel i Sucarrat demana per parlar.) En 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Molt breument: en primer lloc, per anunciar el vot favorable 
a aquesta sol·licitud informativa. Al nostre grup també ens preocupa en quin estat, 
dintre d’aquests estàtics que hi ha en seu judicial, queden els efectius reals en els 
municipis. 

I, per una altra banda, avui hem vist un intent de blanquejament o de reubicació 
d’algunes paraules dites pel president de la Generalitat. El que seria aconsellable és 
que les fes públiques i tornés a molts municipis a aclarir allò que va dir en el seu dia.

Moltes gràcies.

El president

Bé..., no hi ha cap altra paraula...
Per tant, sotmetem a votació aquesta sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor?
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Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 
per Avançar, i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Re-

publicà i Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud de sessió informativa per 9 vots a 

favor i 11 en contra.
Per tant, no havent-hi més punts a l’ordre del dia, aixequem aquesta sessió.
Gràcies.

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