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Sessió 2 de la CI

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

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

secretari en funcions, Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Jean Castel Sucarrat, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz 

Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Narcís Clara Lloret, Ferran Roquer i Padrosa i Francesc 

Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, 

Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto i Òscar Peris i Ròdenas, 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; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya, acompanyat del 

secretari general, Brauli Duart i Llinares.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els ob-

jectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-00002/12). Conseller del Departa-

ment d’Interior. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comis-

sió d’Interior perquè informi sobre l’execució del pla Neucat el 2017 i el 2018 (tram. 356-

00015/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Comissariat Euro-

peu de l’Automòbil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de la se-

guretat viària i les propostes per a millorar-la (tram. 356-00016/12). Alfonso Sánchez Fisac, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació RACC davant la Co-

missió d’Interior perquè informi sobre la situació de la seguretat viària i les propostes per 

a millorar-la (tram. 356-00017/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

5. Sol·licitud de compareixença de Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, o de 

Carme Gibert, responsable del Departament de Programes de la Fundació RACC, davant 

la Comissió d’Interior perquè informi sobre la campanya «Park your phone» (tram. 356-

00044/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Ferran López, comissari en cap dels Mossos d’Es-

quadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el procés de destitució de la 

responsable de Comunicació del cos (tram. 356-00045/12). Joan Josep Nuet i Pujals, del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

El president

Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes a aquesta segona sessió de la Comis-
sió d’Interior. 
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Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament 

355-00002/12

El primer punt de l’ordre del dia és la sessió informativa de la Comissió d’Inte-
rior amb el conseller d’Interior –l’honorable senyor Miquel Buch, que el tinc a la 
meva dreta; ve acompanyat pel secretari general del departament, el senyor Brauli 
Duart– sobre els objectius i les actuacions del seu departament. 

Els he d’informar de que l’acord que hi ha és substanciar aquest punt de l’ordre 
del dia amb una primera intervenció del senyor conseller, durant un temps màxim 
d’una hora. Després serà el torn dels grups parlamentaris, de major a menor, aca-
bant amb els dos grups que donen suport al Govern. Després hi haurà una resposta 
per part del senyor conseller, per un màxim de quinze minuts. A continuació, una 
nova intervenció dels grups, amb el mateix ordre, per un temps la meitat de l’ante-
rior –serien cinc minuts per als grups parlamentaris, la meitat per als subgrups par-
lamentaris; en el cas de la rèplica al conseller, serien dos minuts i mig per a cada un 
dels subgrups. I, finalment, tancaria el senyor conseller donant resposta al que hagi 
pogut quedar d’aquesta segona intervenció dels grups parlamentaris.

Per tant, engeguem la comissió amb aquest punt de l’ordre del dia, amb aquesta 
sessió informativa. Té la paraula l’honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Gràcies, president. President de la Mesa, membres de la Mesa, diputats, diputa-
des, comparec avui davant d’aquesta Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya 
per definir les línies de treball i els objectius que ens hem marcat al Departament 
d’Interior per a aquesta dotzena legislatura. No ho faig sol, ho poden comprovar. En 
primer lloc, vinc acompanyat pel senyor Brauli Duart, secretari general del Govern; 
de l’Andreu Joan Martínez, director general de la Policia; de Manel Pardo, director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments; de la Isabel Ferrer, directora 
general de Protecció Civil; d’en Jordi Jardí, director general de l’Administració de 
Seguretat; de la Sílvia Quesada, directora de Serveis; d’en Juli Gendrau, director del 
Servei Català de Trànsit; de la Montserrat Royes, directora de l’Institut de Seguretat 
Pública, i d’en Joan Delort, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112. També, a part dels directors i directores dels serveis territorials: l’Edu-
ard Freixedes, de la Catalunya Central; l’Albert Ballesta, de Girona; la Montserrat 
Meseguer, de Lleida, Alt Pirineu i Aran; en Joan Carles de la Monja, de Tarragona, 
i en Joan Juan Aixa, de Terres de l’Ebre. A part de que vaig acompanyat també de 
l’equip del gabinet.

He volgut presentar l’equip amb un objectiu: posar-nos tots a la seva disposició, 
per a tot el que vostès creguin que puguin necessitar a partir d’ara i la tasca en comú 
que iniciem avui en aquesta comissió, la Comissió d’Interior.

Com he avançat, l’objectiu d’aquesta compareixença és presentar les línies de 
treball i els objectius del Departament d’Interior, però també –i no menys impor-
tant– escoltar les seves propostes, escoltar les propostes i comentaris dels portaveus 
dels diferents grups parlamentaris, uns grups que representen les diferents sensibili-
tats i les diferents realitats que la ciutadania vol que tinguem en compte en el nostre 
mandat. La seguretat és un àmbit clau per a la qualitat de vida de les persones; per 
això ens hem d’apropar a aquestes persones i conèixer les seves realitats. I això ho 
podem fer a través dels seus representants al Parlament de Catalunya, a través de 
tots vostès, dels diputats i les diputades. I, justament, degut a la importància cabdal 
que té la seguretat en el dia a dia de la nostra societat, crec que és necessari que en 
aquest àmbit continuem deixant en un segon terme els interessos partidistes i ens 
posem a treballar conjuntament per millorar les polítiques en matèria de seguretat 
i garantir que els catalans i catalanes visquin en una Catalunya segura a tots els ni-
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vells; si més no, aquesta serà la meva manera de fer. Vull deixar clar el meu com-
promís de diàleg altre cop, i de sensibilitat cap a tota la ciutadania del nostre país.

Començo marcant l’objectiu principal del Departament d’Interior per a aquesta 
dotzena legislatura, i aquest objectiu és situar Catalunya com un país capdavanter 
en els àmbits de seguretat i les emergències. Torno a repetir que la seguretat és un 
element clau per garantir la qualitat de vida de la ciutadania, i, per tant, si aconse-
guim ser un país capdavanter en seguretat, serem un país capdavanter en qualitat de 
vida. La seguretat ens serveix per garantir la democràcia, la convivència, i també 
per protegir les persones i els seus béns. I això ho volem aconseguir amb polítiques 
que siguin transparents, de proximitat i de coneixement del territori, i també amb 
els professionals de la seguretat i les emergències que estiguin ben formats i amb els 
mitjans adequats que necessitin.

Però perquè aquest gran objectiu sigui una realitat és imprescindible la tasca dels 
cossos de seguretat i d’emergències d’aquest país. Vull que quedi constància a l’inici 
de la meva intervenció el meu agraïment sincer als professionals de la seguretat i de 
les emergències: al Cos de Mossos d’Esquadra, al Cos de Bombers de la Generali-
tat, de Protecció Civil, també del SEM, als agents rurals i altres cossos operatius. 
I també al personal del departament que dona suport a aquests cossos operatius amb 
la seva professionalitat i la seva indiscutible vocació de servei. El nostre país ha vis-
cut situacions extremes, i ha estat gràcies a la dedicació d’aquests professionals que 
s’ha pogut fer front a aquestes situacions. Ningú pot dubtar de la professionalitat 
d’aquests cossos; per això és voluntat d’aquest departament respectar i no interferir 
en la seva tasca.

Entrant en detall, comentaré les línies de treball i els objectius per direccions ge-
nerals, i també els projectes que tenim previst tirar endavant, començant per la Di-
recció General de la Policia. El model de seguretat del nostre país s’ha anat adaptant 
als diferents canvis socials que tenim, uns canvis socials que generen nous reptes 
marcats actualment per la globalització, les noves tecnologies, l’augment de l’atur, 
els canvis econòmics o les migracions, entre d’altres. I ara ens trobem davant de si-
tuacions complexes en matèria de seguretat, com són, per exemple, el terrorisme, el 
crim organitzat, el tràfic d’éssers humans, la ciberdelinqüència, etcètera, sense per-
dre mai de vista la resposta a la delinqüència de caràcter més ordinari i la protecció 
i atenció dels més vulnerables. Cal focalitzar, per tant, l’atenció en col·lectius com 
menors, gent gran, dones maltractades o el col·lectiu LGTBI, que avui celebra el 
dia internacional, que es presenten com uns col·lectius especialment sensibles a ser 
victimitzats. En aquest context, la concepció de la gestió de la seguretat ha canviat 
molt i ha esdevingut molt complexa, dinàmica i plural. Anem cap a un model amb 
més pes en l’estratègia policial preventiva, on ja no es concep un model únic reactiu.

Per afrontar els nous reptes la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, 
cal aconseguir un treball diari, conjunt i coordinat amb les policies locals d’arreu 
del país; coordinar i intercanviar informació amb total normalitat amb les forces 
i cossos de seguretat de l’Estat, mitjançant els òrgans i protocols ja signats en el 
marc de la Junta de Seguretat de Catalunya del 10 de juliol de 2017. El sistema de 
seguretat de Catalunya no admet més demores i cal aplicar amb urgència els acords 
subscrits entre la Generalitat i l’Estat espanyol i intercanviar informació i treballar 
conjuntament mitjançant els organismes internacionals de cooperació policial, com 
per exemple pot ser l’Oficina Central Nacional de la Interpol o la Unitat Nacional de 
l’Europol o l’Oficina Sirene.

En aquest context, la gestió de la seguretat passa per ressituar l’èmfasi en la pre-
venció, en la resolució dels problemes, en la corresponsabilitat de les administra-
cions, en la col·laboració de la ciutadania, en l’excel·lència dels cossos policials, en 
la generació de societats resilients i en la creació d’espais i instruments eficaços per 
fer possible la cooperació internacional.
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Però al parlar del model de seguretat cal fer referència també a la relació que la 
seguretat té amb la ciutadania. Com en molts aspectes, com anirem veient, la ciuta-
dania serà i és l’eix central de les nostres actuacions; en aquest cas, l’eix central del 
model de seguretat.

La resposta a aquests reptes la centrarem en diferents projectes. 
Un primer, impulsar un nou model de gestió de l’activitat de seguretat ciutada-

na, on té un lloc rellevant i prioritari la millora de l’eficàcia i l’eficiència. Es tracta 
d’una estratègia elemental de centrar-se i aproximar-se encara més a la informació, 
a través d’unes mesures que no són d’altres que les d’un sistema que posi l’accent en 
el diàleg amb la ciutadania; en resum, que aconsegueixi traslladar a la policia amb 
eficiència les demandes i les inquietuds ciutadanes.

També vull destacar l’impuls a un nou model d’intel·ligència policial, amb una 
major implantació d’eines tecnològiques, per aconseguir un millor i més profund co-
neixement de la realitat, i així es podrà actuar de manera proactiva i influir en una 
realitat canviant per transformar-la. 

En tercer lloc, vull recordar la importància del programa operatiu específic an-
titerrorista, el POEA, posat en marxa el mes de maig de 2015, tot recordant que el 
país segueix en alerta 4 sobre l’amenaça 5 terrorista; un nivell d’alerta que ens se-
gueix exigint un important esforç, amb dispositius que tot sovint vostès mateixos 
poden percebre a les viles, les ciutats, a les vies de comunicació i arreu del país. 

Com deia, doncs, aquest programa estableix una planificació de totes les ac-
tuacions de la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, mitjançant cinc lí-
nies d’actuació: la prevenció, la detecció, la investigació, l’autoprotecció i la reacció. 
A banda, s’ha de continuar abordant aquest fenomen d’una manera transversal i amb 
la màxima col·laboració possible entre els diferents departaments, com és el cas de 
l’aplicació del protocol per tractar joves captats per grups radicals, el Proderai, o bé 
el control de certes infraestructures com a punts d’interès en matèria de seguretat. 
En el mateix sentit, alguns elements que integren el POEA són clau per a la gestió i 
minimització de les conseqüències d’un atemptat.

S’ha de mantenir i reforçar la col·laboració dels Mossos d’Esquadra en les tas-
ques d’atenció als familiars i altres persones vinculades afectivament amb les vícti-
mes, des de la vessant social, assistencial i de proximitat. Aquesta atenció i acompa-
nyament es duu a terme a través de l’atenció telefònica i presencial a espais habilitats 
per a tal efecte. I la nostra voluntat és de millorar tots aquells procediments i proto-
cols relacionats amb l’atenció i acompanyament de les víctimes. 

I, finalment, per fer front als reptes, abordarem la necessitat de reforçar el Cos 
de Mossos d’Esquadra, i els anuncio que des del Govern i des del departament que 
encapçalo farem tot el possible per tirar endavant noves convocatòries d’accés que 
permetin arribar a la xifra d’efectius acordada per la Junta de Seguretat de Cata-
lunya de 17 de setembre de 2006 i arribar així a la xifra que marca aquesta junta 
d’aproximadament uns divuit mil efectius. Aquest reforç es començarà a produir 
amb la propera incorporació de nous agents prevista al juny de l’any 2019, una in-
corporació d’agents que no es donava des de l’any 2012, i que la nostra voluntat és 
que no sigui un fet puntual, sinó que, com els deia fa un moment, tingui continuïtat 
durant els propers anys.

Com a conseller d’Interior els dic que les noves convocatòries són una prioritat 
per a l’actual Govern, i els demano a tots que ens ajudin a fer-ho possible. No po-
sem impediments a la seguretat del país i, entre tots, ajudem a que la ciutadania de 
Catalunya tingui un cos policial a l’alçada dels reptes que tenim al davant. Amb la 
seguretat dels ciutadans i les ciutadanes no hi podem jugar, i els demano que en això 
anem tots a una.

Alhora, en termes organitzatius i recursos materials, i per anar finalitzant aquest 
apartat, considerem especialment rellevant l’objectiu de repensar el model de sales, 
per millorar l’operativitat del comandament dels Mossos d’Esquadra, així com tam-
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bé treballar per complementar aquells projectes d’infraestructures que completin i 
millorin la implantació de la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra.

Amb relació a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, comentarem que des d’aquesta direcció es treballa en un marc europeu. Per 
això, si es fa una anàlisi de la normativa europea que incideix en les emergències, 
veurem que hi ha una clara aposta per una gestió integral de les emergències. El 
concepte neix de la necessitat de fer més professional i eficient la gestió de les emer-
gències, entesa des de la seva planificació inicial pel seu nivell de risc, acceptable o 
no, fins a la recuperació plena, atenent les característiques de cada societat i la seva 
resiliència. En aquest marc de referència és en el que la Direcció General de Preven-
ció i Extinció d’Incendis vol reflexionar i desenvolupar plenament les seves tasques 
de cara a la legislatura que encarem. L’element principal per on pivota i pivotarà tota 
l’actuació de la direcció general és de nou la ciutadania. I per això la nostra actuació 
ha de quedar condicionada a les seves necessitats.

Amb relació a aquesta direcció general no podem deixar de fer referència a les 
mancances del Cos de Bombers de la Generalitat. Soc molt conscient, al departa-
ment som molt conscients que les necessitats a les que hem de donar resposta, dels 
bombers, són importants. Les he pogut palesar aquestes primeres setmanes, en les 
que he visitat i he escoltat molts bombers durant les visites que he anat fent pel ter-
ritori; els comandaments també m’ho han traslladat, i sé que la gestió del dia a dia 
és feixuga. Però els he de dir que aquest Govern està disposat a treballar per revertir 
aquesta situació.

Les necessitats ja van ser recollides i aprovades en el pla estratègic de la direc-
ció general per al període 2017-2022, un pla aprovat per acord de govern de 27 de 
setembre de 2016. I allà és on es recullen les mancances pel que fa al personal, al 
parc mòbil, les infraestructures i tot allò referent al vestuari i material operatiu, 
unes mancances que no admeten més demores. Hem de seguir vetllant perquè el 
bon servei que presten els professionals del Cos de Bombers de la Generalitat esti-
gui a l’alçada dels recursos que hi esmercem. I ara això necessita un especial esforç 
per part nostra.

Així, en el mateix pla queden recollides les actuacions per tal de posar al dia 
aquestes mancances, i és un dels objectius prioritaris d’aquest departament per a la 
legislatura que comencem. Concretament, les previsions del pla estratègic, que fa un 
estudi quantitatiu i transversal de tota la direcció general per identificar les mancan-
ces actuals i les previsibles a curt termini..., farem referència a les següents. 

Les mancances estructurals amb relació al personal, tenint en compte també 
les jubilacions produïdes durant els darrers anys i les previsibles a curt termini. En 
aquest sentit, el pla desplegarà de forma integrada tot el personal necessari de la 
direcció general, incloent-hi el Cos de Bombers, els funcionaris de cossos generals 
de l’Administració i els contractats laborals, i planificarà les noves convocatòries de 
personal necessàries per cobrir aquestes mancances. 

A l’envelliment del parc mòbil i el dèficit de vehicles actuals, el pla valora en 
aquest aspecte les necessitats amb relació al nombre de dotacions, tipologia i distri-
bució de mitjans, i preveu en sis anys la renovació de tota la flota de vehicles cedits 
i de propietat, amb la incorporació dels vehicles necessaris tenint en compte les fu-
tures necessitats.

En tot allò referent al vestuari i al material operatiu, s’estudien i es quantifiquen 
necessitats actuals i futures, i s’aborda la renovació i el manteniment dels equips de 
respiració autònoma, equips d’excarceració, material divers tant dels bombers gene-
ralistes com especialistes, i material fungible. 

I, amb relació al vestuari, el pla recull la planificació per donar resposta a la 
necessitat que tot el personal disposi del vestuari adient per fer les funcions que té 
encomanades, amb la renovació i manteniment de l’equip de protecció individual i 
industrial, i la renovació i manteniment del vestuari i altres peces. 
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I, per últim, la renovació i manteniment de les infraestructures de la direcció 
general per mantenir-les en un estat correcte d’ús i habitabilitat, per donar resposta 
operativa a les emergències. El Cos de Bombers i Bombers Voluntaris estan distri-
buïts al territori en setanta-tres parcs de bombers professionals i setanta-set parcs 
de bombers voluntaris. En aquest sentit –i quan arribi a la direcció de serveis els ho 
ampliaré–, properament tirarem endavant reformes previstes en aquest pla per ade-
quar i millorar el parc de bombers.

Respecte a la Direcció General de Protecció Civil, cal recordar que és l’òrgan de 
la Generalitat de Catalunya que coordina el sistema de protecció civil, entès com la 
suma dels diferents serveis públics, dels serveis d’autoprotecció i del voluntariat de 
protecció civil.

Actualment, davant dels canvis de la nostra societat, hem de plantejar-nos una 
adequació d’aquest servei. Com la resta de societats europees, existeix un augment 
de la dependència dels serveis bàsics i del seu normal i continu funcionament. Alho-
ra, també hem de tenir en compte els col·lectius altament vulnerables, que no sempre 
són visibles, i la gran mobilitat que es produeix, amb un flux cada cop més impor-
tant de turistes i nous ciutadans o nous veïns. Alhora, les noves amenaces de marcat 
caràcter transnacional, com per exemple el terrorisme, les pandèmies o les derivades 
del canvi climàtic, també generen noves necessitats de servei en matèria de protec-
ció civil. I tot això en un context amb una àmplia varietat d’hàbits de la ciutadania i 
la necessària exigència als poders públics de transparència i d’informació.

Així, l’actual context fa que la protecció civil hagi de complementar la visió tra-
dicional amb un enfocament centrat en la ciutadania i en les seves necessitats, tant 
abans com durant i especialment després de les emergències, i aplicar les lliçons 
apreses, les lliçons apreses en les últimes grans crisis gestionades a Catalunya i ar-
reu del món.

No podem oblidar tampoc que les diferents característiques dels municipis cata-
lans són incompatibles amb solucions homogènies, aplicades sense tenir en compte 
aquestes diferències. Diferents necessitats requereixen diferents solucions; si no, no 
serem útils. En aquest sentit, volem anar cap a un model adaptat a les diferents ne-
cessitats locals, reforçant el rol de suport de la Generalitat als municipis, amb pre-
sència sobre el terreny, en el cas d’emergències, de tècnics especialitzats. Alhora, 
el voluntariat de protecció civil, principal recurs municipal, conjuntament amb els 
tècnics de protecció civil locals, també ha de rebre l’acompanyament necessari per 
col·laborar en aquestes noves necessitats en el nivell local.

Perquè aquests objectius siguin una realitat, mirarem de posar sobre la taula, 
primer, el desenvolupament d’un nou model de planificació municipal de la pro-
tecció civil. La gran diversitat del món municipal, com ja els he dit fa un moment, 
fa necessari desenvolupar eines per minimitzar els desequilibris en l’exercici de la 
competència en la protecció civil. Es proposa, doncs, revisar el model per garantir 
serveis tècnics per al desenvolupament de les tasques de protecció civil a nivell local 
i optimitzar el procés de planificació i implantació municipal. I també desenvolu-
par una estratègia d’atenció psicosocial a la població en grans crisis i emergències, 
buscant la implicació de tota la ciutadania, i identificar, avaluar i monitoritzar els 
factors socials vinculats a les emergències i desenvolupar estratègies per reduir-ne 
al màxim el risc. Un cop més, tot plegat sota la premissa que conèixer la realitat ens 
permetrà una presa de decisions, una anticipació, una gestió del risc i una resposta 
de les emergències més eficient. 

Fem referència ara al Servei Català de Trànsit. Aquest és l’òrgan competent en 
matèria de trànsit i seguretat viària de Catalunya, a través del qual hem d’assolir 
l’important repte que em marco com a conseller d’Interior de reduir les víctimes de 
trànsit, així com d’aconseguir una mobilitat sostenible, saludable i segura. No puc 
començar d’una altra manera que no sigui fent referència al repunt de mortalitat que 
estem vivint a les carreteres del nostre país, un repunt que no ens podem permetre, 
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un repunt que nosaltres no volem permetre. I per això hi treballem i treballarem sen-
se descans, per buscar els mecanismes que posin fi a aquesta realitat. 

Amb relació a l’accidentalitat, per acord de govern del 14 de gener de 2014, es va 
aprovar un pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020, que estableix 
com a objectiu prioritari la reducció del 50 per cent de víctimes mortals respecte 
del 2010, amb l’horitzó de l’ambiciós objectiu que l’any 2050 no hi hagi cap víctima 
mortal ni ferit greu amb seqüeles permanents a Catalunya, el que en deien «la vi-
sió zero». D’altra banda, el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat per l’acord de 
govern de 27 de juny de 2017, concreta les accions a desenvolupar en aplicació dels 
objectius estratègics i fixa una reducció del 45 per cent de víctimes mortals respecte 
al 2010 a la finalització del període d’aplicació d’aquest pla. 

Aquests són els objectius que hem d’aconseguir, i no escatimarem esforços per 
aconseguir-ho. Però per això hem de ser conscients del punt de partida. Concretant 
les xifres de l’augment de l’accidentalitat que jo els he comentat, si veiem l’evolució 
del període des de l’1 de gener fins al 26 de juny –ahir–, s’ha produït un increment 
del 27,6 dels accidents mortals i un increment del 38,1 de les víctimes mortals res-
pecte al mateix període de l’any 2017.

Donat aquest increment d’accidentalitat amb víctimes mortals, centrarem els es-
forços del Servei Català de Trànsit en dur a terme totes les mesures necessàries de 
minimització de l’accidentalitat, i ho farem amb la contundència que faci falta. Com 
a conseller d’Interior vull que quedi molt clar que prendrem i prendré les mesures 
necessàries per acabar amb aquestes xifres realment dolentes.

Preveiem buscar la corresponsabilitat també amb la ciutadania. Des del Departa-
ment d’Interior demanem corresponsabilitat a la ciutadania per prevenir l’accidenta-
litat; aquest partit no el juguem sols. Hem de ser tots conscients que la conducta dels 
conductors i conductores és un factor clau per acabar amb aquesta accidentalitat.

Però demanar la col·laboració no ens lliura de les nostres responsabilitats, en cap 
cas. I per això col·laborarem amb tots els agents implicats, especialment en l’àmbit 
educatiu i amb els usuaris, per oferir material informatiu que, a més de continguts 
didàctics, ajudi a l’adquisició de les competències necessàries per una mobilitat se-
gura per a vianants i usuaris de vehicles. També fer una anàlisi de les reincidències, 
que ens durà a l’aplicació d’estratègies psicopedagògiques en els cursos de sensibi-
lització i reeducació viària, amb l’objectiu d’acabar amb aquesta reincidència que 
comporta un elevat risc d’accidentalitat per a nosaltres i per a les persones que con-
dueixen al nostre entorn. I no dubtaré en utilitzar els mecanismes de control que 
considerem necessaris i més adequats perquè la reducció de l’accidentalitat sigui 
una autèntica realitat.

Totes aquestes mesures queden emmarcades en la tasca de planificació del Ser-
vei Català de Trànsit, que inclou l’Estratègia de seguretat viària 2021-2030, amb 
funció dels objectius que ens marqui la Unió Europea, i també l’elaboració del nou 
Pla de seguretat viària 2020-2022, en coordinació amb els diferents departaments 
de la Generalitat i les administracions locals, així com altres entitats públiques i 
privades. Des del Servei Català de Trànsit, a més, també buscarem modernitzar i 
innovar en la gestió del trànsit a través de la utilització de les noves tecnologies i 
dels nous recursos.

Passem ara a fer referència a la gestió que preveiem per a la Direcció General 
d’Administració de Seguretat, la DGAS. Aquesta direcció té competències en matè-
ria de polítiques públiques, de seguretat, d’espectacles públics i activitats recreatives 
i porta a terme la coordinació tecnicooperativa de les policies locals a Catalunya i 
dels serveis de seguretat privada. També fa prospectiva a nivell nacional i interna-
cional i dissenya les estratègies i actuacions relatives, per exemple, a la lluita contra 
la violència masclista i domèstica. Aquestes funcions les desenvolupa en una triple 
vessant.
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En primer lloc, amb un disseny d’estratègies de polítiques de seguretat, per 
exemple, davant la realitat de l’increment de casos de violència masclista i, en con-
cret, d’agressions sexuals a adolescents i a dones joves. Davant d’aquestes situacions, 
volem impulsar actuacions dirigides a prevenir aquestes agressions, però també a 
actuar de manera més ràpida i coordinada per minimitzar-ne l’impacte, implicant 
la Policia de la Generalitat, les policies locals, la seguretat privada, els controladors 
d’accés i la resta d’actors públics i privats amb responsabilitats i incidència en aquest 
àmbit.

En segon lloc, impulsant la prevenció en el camp de la seguretat. La DGAS im-
pulsa actuacions dirigides a potenciar aquest aspecte més preventiu de la seguretat, 
ja sigui des de la realització d’enquestes de victimització, com per exemple l’en-
questa de violència masclista de Catalunya, que en breu espero poder presentar, o 
l’impuls d’un projecte per prevenir i coordinar esforços de tots els actors amb inci-
dència en el camp de la seguretat, per evitar conductes i delictes per motius d’odi i 
discriminació.

I la tercera vessant la trobem en el suport als actors que formen part del sistema 
de seguretat de Catalunya, on incideixen de manera directa policies locals, seguretat 
privada, controladors d’accés, etcètera. Si volem construir un sistema de seguretat a 
Catalunya que tingui la màxima robustesa, cal sumar i coordinar tots els esforços. 
Dins del sistema de seguretat, una peça clau és la Policia de Catalunya –evident–, 
que s’articula mitjançant la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i els 215 
cossos de policies locals de Catalunya. Aquesta multiplicitat de cossos policials exi-
geix la creació d’eines d’homogeneïtzació que afavoreixin una mateixa cultura poli-
cial i facilitin la coordinació i l’acció conjunta per ser més eficaços.

Així mateix, és important adoptar mesures que permetin reforçar el sistema de 
seguretat pública de Catalunya i avançar en l’àmbit de la prevenció, complementant 
l’activitat policial mitjançant la coordinació i intercanvi d’informació amb el sector 
de la seguretat privada, que a Catalunya l’integren 13.965 vigilants de seguretat, 365 
detectius privats, 269 guàrdies rurals, 64 caps de seguretat, 391 empreses de segu-
retat amb interessos a Catalunya i 214 departaments de seguretat, juntament amb 
125 centres de formació.

I, per últim, el personal de control d’accés, encara que directament no estan in-
tegrats en el sistema de seguretat, sí que, per les tasques que desenvolupen en el seu 
àmbit, en són una peça clau, i actualment a Catalunya consten habilitades més de 
catorze mil persones en aquest àmbit. Per tant, pretenem integrar-los en aquelles es-
tratègies de seguretat que siguin de l’àmbit dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

Les actuacions concretes en aquest àmbit que volem treballar són, en primer lloc, 
l’elaboració d’un pla integral contra les agressions sexuals. Les agressions sexuals 
a dones i joves ens porten a no dubtar a l’hora de donar resposta des de l’àmbit de 
la seguretat per prevenir que es produeixin qualsevol d’aquests fets i actuar de la 
manera més ràpida quan malauradament es produeixin, sense escatimar ni un sol 
esforç ni un actor que amb la seva tasca pugui contribuir a evitar-los. El pla preveu 
l’elaboració d’un protocol d’actuació als espais privats d’oci, la revisió de la norma-
tiva per garantir la formació de personal, l’elaboració de material audiovisual i de 
suport o la formació, entre d’altres.

La segona de les actuacions es centrarà en la prevenció, detecció i gestió dels 
incidents relacionats amb l’odi i la discriminació. A més de la tasca, ja intensa, en 
aquesta matèria que ja desenvolupa la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
hi volem incloure la resta d’actors del sistema de seguretat pública: policies locals, 
seguretat privada o altres sectors, com els controladors d’accés, que en parlàvem.

Preveiem l’elaboració d’un protocol operatiu, de formació, material de suport, i 
també l’elaboració d’una guia de bones pràctiques.
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I, finalment, creiem necessària la creació d’eines per homogeneïtzar l’acció con-
junta a les policies locals i donar suport a tots els ajuntaments de Catalunya.

Passem ara a fer referència a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És 
el centre formatiu que té com a eix vertebrador la formació dels nostres operadors 
de la seguretat en els àmbits de seguretat ciutadana, emergències, protecció civil, 
agents rurals i serveis penitenciaris principalment. Aquesta formació, gestionada 
principalment per les dues escoles: l’Escola de Policia i l’Escola de Bombers i Pro-
tecció Civil. Les dues ofereixen tot tipus de formació: bàsica, contínua, per a la pro-
moció, per al personal formador i per a l’habilitació. 

Respecte a l’Escola de Policia, que concentra un gruix important de les forma-
cions de l’institut, tant a nivell d’alumnes com d’hores lectives, les prioritats són ben 
marcades: donar servei als alumnes del curs de formació bàsica de policia i ampliar 
els aspectes de cooperació internacional de l’escola, especialment en l’àmbit euro-
peu, una cooperació internacional que no sempre ha estat fàcil per culpa dels entre-
bancs que ens hem trobat amb l’Estat espanyol i que sincerament espero que entre 
tots plegats siguem capaços de deixar enrere.

Respecte a l’Escola de Bombers i Protecció Civil, té establert un programa de 
treball a mitjà i llarg termini a partir de programacions anuals conforme a un full 
de ruta per fer possible la introducció de noves metodologies formatives i de noves 
eines tecnològiques per avançar en la millora de la qualitat de la formació i opti-
mitzar, a més, els recursos humans i econòmics de què disposa. Entre els projectes 
o iniciatives més destacables per assolir aquests objectius, hi trobem el mètode de 
classe inversa en el disseny de cursos, la implantació d’entorns d’aprenentatge basats 
en simulacions per ordinador, la creació de nous escenaris de formació pràctica i la 
consolidació de l’àrea de recerca.

A la vegada, i a part dels nostres operadors de seguretat, l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya és un centre adscrit a la Universitat de Barcelona, i estem ple-
nament vinculats a la formació acadèmica universitària a través del grau de Segu-
retat, dels màsters i del Centre de Coneixement de la Seguretat. En aquest sentit, la 
línia estratègica per part de la Subdirecció General de Formació Universitària, Re-
cerca i Gestió del Coneixement busca la consolidació del centre universitari, d’acord 
amb els criteris fixats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya. Això vol dir, entre altres aspectes, acabar de desenvolupar i perfeccionar un 
pla d’estudis complet del grau de Seguretat, amb les pràctiques, la mobilitat inter-
nacional i la borsa de treball per als alumnes; a la vegada, impulsar els projectes de 
recerca que connectin el món professional amb el món universitari, per entendre’ns, 
la investigació.

La direcció de serveis engloba també la Unitat de Planificació i Infraestructures, 
orientada a planificar noves implantacions i actuacions de reajustament funcional a 
nivell d’infraestructures, així com el programa de substitució i millora de les ins-
tal·lacions del sistema de manteniment i l’eficiència energètica del conjunt d’edificis 
del departament. En aquest àmbit, dins de la direcció de serveis preveiem, primer, 
projectes i execució d’obres a la comissaria de l’Àrea Bàsica de Policia Sarrià - Sant 
Gervasi de Barcelona, a la comissaria de la Jonquera, a la comissaria de Torredem-
barra i a la comissaria de Banyoles, així com moltes altres actuacions menors d’ho-
mogeneïtzació de serveis, d’estalvi energètic o de millores funcionals d’accessibilitat 
en diferents comissaries. A més, reformes, adequacions i millora del Parc de Bom-
bers de Figueres, del Parc de Moià, del Parc de Granollers, del Parc de Girona, del 
Parc de Solsona o del Parc de Balaguer, i a més, també, altres actuacions menors 
en els parcs de bombers de la resta del país, a més d’obres de reforma i adaptació 
d’instal·lacions a la seu del Departament d’Interior i a l’edifici de l’Institut de Segu-
retat Pública.

I finalment, a la direcció de serveis, faré una breu referència que també és la 
responsable de l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat, la Xarxa de Radioco-
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municacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya, propietat de la Generalitat 
de Catalunya, que aplega els cossos de seguretat i els gestors d’infraestructures de 
Catalunya. El propòsit de la Xarxa Rescat és el de seguir millorant la cobertura i el 
servei, amb l’objectiu de servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la segu-
retat i en les emergències, i millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els 
recursos del país que treballem en aquest àmbit.

Per anar acabant, fem referència ara a la direcció que gestiona el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència de Catalunya, el 112, per entendre’ns, el CAT112. 
El CAT112 és una entitat de dret públic, adscrita al Departament d’Interior, que té 
com a missió prestar el servei públic d’atenció a les trucades d’urgència i emergència 
en el territori de Catalunya en matèria d’atenció sanitària, d’emergències ambien-
tals, extinció d’incendis i salvaments i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de 
Protecció Civil per mitjà del número telefònic únic de la gestió de les emergències, 
del 112. El CAT112 centralitza totes les trucades urgents per tal que qualsevol ciu-
tadà pugui sol·licitar els serveis públics d’urgències quan es trobi amb una situació 
d’emergència: amb accidents, amb incendis, amb robatoris, amb agressions, amb 
violència masclista, rescats, catàstrofes o qualsevol altra que requereixi la resposta 
immediata dels cossos de seguretat i d’emergències. Des del telèfon 112 de Catalu-
nya es dona resposta immediata les vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l’any, 
i el servei que presta és públic, gratuït, universal i permanent, i està dotat d’una tec-
nologia i uns sistemes de gestió avançats, per tal d’oferir un servei modern i eficaç 
en les situacions d’emergència per a qualsevol ciutadà.

Volia destacar, d’aquest servei, la bona percepció que en té la ciutadania. Així, 
segons l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió, el CEO, de la Generali-
tat de Catalunya, han de tenir present que el 92,6 per cent dels ciutadans enquestats 
valoren com a bé i molt bé l’atenció rebuda per part d’un telèfon d’emergències que 
és el 112. Aquesta opinió favorable ens dona l’impuls per ampliar els serveis amb 
nous projectes que apostaran pel desenvolupament de plataformes digitals i innova-
dores, amb l’objectiu de reduir el temps de resposta dels cossos operatius davant de 
totes les necessitats d’aquest país, i especialment d’aquelles provinents dels col·lec-
tius més vulnerables.

I fins aquí, en grans línies, el camí que seguirem a la conselleria d’Interior durant 
aquesta legislatura, un camí que ens ha de portar cap a fer de Catalunya un país cap-
davanter en l’àmbit de la seguretat i les emergències, posant el focus d’atenció, com 
han anat veient al llarg del meu discurs, en la ciutadania, en les persones, i reforçant 
totes les actuacions amb la coordinació de tots els professionals implicats, amb els 
organismes internacionals i, espero, també amb tots vostès. I tot amb l’objectiu final 
i prioritari d’oferir el sistema de seguretat i emergències que el nostre país i la seva 
gent es mereixen.

Els agraeixo l’atenció que m’han prestat –president, membres de la Mesa, dipu-
tats, diputades, gràcies– i resto a la seva disposició.

El president

Moltíssimes gràcies, conseller. Bé, doncs no sé si hi ha cap grup que vulgui fer 
una interrupció d’un màxim de quinze minuts... Si no és el cas... (Veus de fons.) No, 
no. No, no, estic parlant de..., hi ha l’opció de fer un petit recés ara (veus de fons), 
per un màxim de quinze minuts, però... Jo no sé si el primer grup que intervé... Bé, 
doncs, obrirem el torn dels grups parlamentaris. Els recordo que ara és per un temps 
màxim de deu minuts per als grups parlamentaris, i per un temps màxim de cinc 
minuts els subgrups parlamentaris. Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans; 
té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Conseller, en primer lloc, donar-li la benvinguda en aquesta 
sessió informativa. Crec que vostè tenia una hora de temps i no hi ha arribat, amb 
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quaranta-cinc minuts, i li haguessin quedat quinze minuts per poder entrar... Per-
què ens ha vingut a explicar què és cada departament, conseller, i això ja ho sabem. 
El que volíem saber és com i de quina manera vostè el gestionarà, com i de quina 
manera l’acaronarà, també lluitant per un pressupost, i quines són les mancances 
actuals. Perquè ha parlat de coses –que ja hi entraré, en el detall– on poder la inver-
sió ja s’ha fet i l’obra ja s’ha fet i hi ha altres mancances, quan parlava del Parc de 
Bombers de Figueres... Però jo començaré..., miri, si vol començarem pels bombers.

Ens hagués agradat veure el llistat d’adequacions i millores, la necessitat terri-
torial. Quan vostè parlava de les obres i ha anomenat el Parc de Bombers de Figue-
res..., les obres ja estan fetes, conseller. Ara l’únic que falta és, en el proper pres-
supost, una partida poder per a la torre, que és l’entrenament continuat de la seva 
formació. I en això, també, estarem molt amatents, en el proper pressupost, per veu-
re també incloses aquestes partides d’aquesta carta als Reis que ens ha vingut a ex-
plicar d’una manera global. Vostè ens ha explicat el que és cada departament. Com 
li deia, volíem entrar en el detall de la necessitat de cada departament. 

Miri, els parcs de bombers voluntaris, adequació, material... Els EPIs els varen 
renovar a la legislatura passada i tenen un EPI adequat que garanteix també la se-
guretat. També ho voldrem veure en el Cos de Mossos d’Esquadra, que ja hi entraré 
més endavant.

Miri, quan parlem de les ADF, la coordinació d’emergència de les ADF amb el 
Cos de Bombers, el manteniment continuat que fa l’ADF del bosc..., però després 
també veiem una mancança pressupostària quan és el manteniment d’aquell misto... 
Miri, a comarques gironines som uns capdavanters en aquest aspecte: temporada 
darrere temporada, tenim un misto en el sotabosc. Quina ha sigut la mesura? Les 
ADF arriben fins on arriben, i agraïts estem de la seva tasca, però necessitem, com 
li deia, inversió. Parlem de la necessitat? Parlem de la solució? Això és el que ens 
hagués agradat escoltar per part seva.

Quan parlem també d’una coordinació, que entenc que estan en conselleria com-
partida amb la d’Agricultura..., com és el tema dels agents rurals, uns agents rurals 
que també són aquella coordinació en els incendis, que s’han convertit en la investi-
gació i en aquella policia judicial que també en els àmbits del perímetre de l’incen-
di fan una tasca, també, que ens ajuda a detectar quin ha sigut l’inici, com podem 
prevenir... L’elaboració dels plans Alfa, que són fonamentals, que s’actualitzen cada 
dotze hores i que ens permeten visualitzar quins són els punts vermells, els punts 
d’emergència més latents que tenim a la nostra autonomia catalana.

Quan parlem de protecció civil, miri, el mapa de protecció civil que fa Protecció 
Civil en el Pla de protecció civil, en els territorials –un exemple, el Ventcat; també 
tenim els plans especials, com són l’Infocat, l’Inuncat, etcètera–, volíem saber com i 
de quina manera els acaronaria, com incentivaria, quina és la mancança que tenim. 
No ens ha explicat cap mancança; sembla que els departaments tenen grans títols i 
va tot bé. Volíem saber quina era la seva visió i quina era la seva solució, també, en 
aquest aspecte.

El 112. Miri, el 112 no només se l’ha de dotar, mantenir i acaronar, sinó millo-
rar i coordinar. Pensem que la coordinació en l’efectivitat i la rapidesa del 112 salva 
vides, salva moltes vides. Quines són les mancances? Escolti’m, igual que aquests 
grups de l’oposició ens hem reunit diverses vegades amb el 112 i amb els seus grups 
–tenim la problemàtica del GPS, de les ubicacions, dels canvis de carrers, dels can-
vis de direcció, que moltes vegades fan un endarreriment de l’actuació–, escolti’m, 
com li deia abans, volíem haver escoltat quina era la seva visió de la mancança i 
quines eren les solucions que vostè ens aportaria.

Miri, quan parlem de trànsit i seguretat viària, últimament la queixa continuada 
és: «On són els controls de trànsit a les carreteres de Catalunya? La nostra comu-
nitat autònoma..., a on són els controls, on són els nostres efectius?» Perquè aquella 
continuïtat en punts molt estratègics l’hem deixat de veure. L’hem deixat de veure no 
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només a Barcelona: a Tarragona, Lleida i Girona. A on són? Com s’està gestionant la 
part del trànsit? I quina és la seva visió de la seguretat viària també en aquest aspec-
te? I quines són les innovacions? Perquè ha parlat, com li deia abans, del total del de-
partament i d’aquesta carta als Reis que tots voldríem, però, escolti’m, poder hem de 
visualitzar el problema per començar a fer el llistat de solucions, com li deia abans.

L’Agència de Ciberseguretat: hi ha passat molt per sobre i hem de posar-la al 
servei de la ciutadania, de les empreses..., i poder alguna cosa que des del meu grup 
parlamentari hem demanat de forma continuada: una intercomunicació també amb 
el que és Mossos d’Esquadra, com una eina més.

Miri, ens ha sorprès que vostè vingui aquí..., i encara no sabem ben bé què ens 
ha vingut a explicar, perquè els títols, doncs, no donen arguments. Fixi’s com tenia 
l’oportunitat perduda de depurar responsabilitats i tornar la dignitat també a un cos 
que s’ho mereix, com és el de Mossos d’Esquadra, recuperar la confiança perduda 
per molts dels ciutadans, que ara li enumeraré diferents circumstàncies de la politit-
zació, de la instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra i dels seus màxims 
responsables polítics.

Ordenar a un cos de Mossos d’Esquadra, a un cos policial, el que ja és el «col-
mo», escolti’m: que la policia se salti la llei, la norma, desobeeixi la justícia. No ens 
n’ha parlat, i podíem haver escoltat com ho voldria depurar.

Col·laborar amb la fugida de pròfugs de la justícia. Escolti’m, no n’ha parlat, i és 
una cosa que hem, per desgràcia, hagut d’aguantar i viure.

Pretendre destruir proves de la corrupció de Catalunya. El que vàrem veure: fur-
gonetes, incineradora... Ha passat..., com si això no hagués existit, conseller.

Les advertències d’atemptats, espionatge, seguiments a periodistes, figures de la 
societat civil, polítics... Fixi’s, com pot mirar...? Tinc una companya diputada que 
avui sortia en premsa. La pot mirar a la cara i dir-li que vostè no ho té en compte? 
La meva companya Susana Beltrán, la pot mirar a la cara i dir-li que vostè aquí no 
n’ha vingut a parlar? Com protegeix la ciutadania de Catalunya? N’ha parlat? Com 
la protegeix? 

Miri, informes que demostren que el procés es va inventar per tapar el 3 per cent. 
I podríem estar contents si per desgràcia hagués sigut un 3 per cent, perquè les pro-
ves comencen a demostrar que aquest 3 per cent es quedava molt curt.

Permetre coaccions a mossos que defensen el compliment de la llei, mossos que 
han estat del cantó del respecte a la Constitució i l’Estatut. Hi ha persecució i estig-
matització. I ens sorprèn un departament com la DAI, que només visualitza expe-
dients i instruccions en aquesta banda de Mossos; mossos que han complit amb el 
seu deure, conseller.

Deixar la seguretat pública... Miri, la seguretat pública és molt més..., el valor 
de la seguretat és un bé preuat i no el trobem a faltar fins que a tothom ens manca, 
conseller. El que vàrem veure de la comitiva judicial, amb companys d’altres cos-
sos policials que varen quedar en mans de l’ANC, d’Òmnium, on es va permetre 
un assetjament... I aquí, ni deixar practicar diligències, ni justificar judicialment les 
ordenances que tenien encomanades, ni menjar, ni sortir. Fixi’s vostè, una secretària 
judicial sortint pel terrat! I vostè no n’ha parlat. Sembla que tot això hagi sigut una 
pel·lícula que algú s’ha inventat. Això ha sigut una realitat de fa pocs mesos vista. 
I vostè tenia l’oportunitat de dirimir també responsabilitats en aquest aspecte.

Miri, els cotxes de la Guàrdia Civil, que ho vàrem poder veure tots, destrossats, 
amb efectes a dintre, amb armes a dintre... No n’ha parlat.

Actes, diligències practicades, per desgràcia en molts de casos manipulades. 
I han sigut evidències que hem pogut veure.

Intents d’enganyar la fiscalia i magistrats. Això ja va ser el no va más quan par-
lem del Tribunal Superior de Catalunya.
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Permetre les tallades il·legals d’AVEs, de carreteres, incendiant... Vèiem les atu-
rades polítiques imposades. Escolti’m, responsabilitat, sentit comú. I la seva respon-
sabilitat és la màxima en aquesta conselleria.

El presumpte accés generalitzat de les bases de dades personals de molts de 
ciutadans.

Reclutament d’espies. Hi ha hagut reclutament d’espies, conseller? Ens ho podrà 
contestar? Efectius d’escoltes que espiaven gent que anava escoltada. Escolti’m, es-
piar, impedir, enfrontar-se a companys d’altres cossos policials que estaven complint 
amb unes ordres judicials...

En aquesta tessitura, conseller, en aquesta li comentaré... El temps és el que és; 
tindré un torn de rèplica on li acabaré d’exposar coses que ens preocupen, que hem 
vist que vostè no n’ha parlat i són importants. La ciutadania de Catalunya ho vol 
sentir també.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, senyor president. Molt bona tard a tothom. Amb caràcter previ, si em 
permeten, un petit toc d’atenció a la política comunicativa del departament, perquè, 
valorant com s’havia produït la campanya la revetlla de Sant Joan, havien dit que 
havia anat bé, malgrat quatre casos d’assetjament. Jo crec que, si hi han hagut quatre 
casos d’assetjament, la conclusió no pot ser que ha anat bé. I hem d’anar amb comp-
te amb normalitzar aquestes situacions, que jo sé que a vostè li preocupen, perquè a 
més ho ha dit expressament en aquesta seu parlamentària.

Començo amb la intervenció. En primer lloc, gràcies, conseller Buch, i als seus 
col·laboradors i col·laboradores, que avui ens han presentat un pla, crec que detallat, 
de compromisos i objectius de la conselleria d’Interior. Una conselleria que, com 
s’ha dit, té una importància absolutament extraordinària, en tant que actua en si-
tuacions d’emergència, per evitar-les, i en tant que és, en el seu conjunt, la garantia 
per a l’exercici de tota la resta de drets de ciutadania i de participació ciutadana. Per 
tant, com a primera declaració d’intencions, els diré que desitgem que ho facin bé i, 
per tant, també els desitgem que els vagi bé en el seu treball al capdavant d’aquesta 
tan essencial conselleria.

Li diré, senyor conseller, que ens tindrà sempre al seu costat per treballar actuant 
des de la corresponsabilitat parlamentària en la gestió de les polítiques públiques 
dirigides a tota la ciutadania, com vostè també ha remarcat al principi de la seva in-
tervenció, a tota la ciutadania en el seu conjunt. En general, estarem sempre al seu 
costat per uns serveis d’emergència i seguretat moderns, eficients i amb una planti-
lla dignament tractada; per un cos de Mossos d’Esquadra professional i que actuï, 
tant dintre com fora, sense sectarismes de cap tipus; per una gestió transparent de 
la informació. Intentarem, conseller, sempre ser seriosos, rigorosos i fins i tot lle-
ials amb la gestió pública de la seguretat, tenint en compte, com li he dit, l’altíssim 
grau de sensibilitat i de prudència que creiem que es requereix en el debat i deter-
minació d’aquells assumptes referents a les qüestions relacionades amb la seguretat 
ciutadana.

Ens podrem trobar amb moltes coses, conseller; seguríssim que ens hi trobarem. 
Això no vol dir un xec en blanc, ni molt menys, perquè exigim i exigirem a l’altra 
part exactament el mateix que nosaltres estem disposats a donar: exigim honestedat, 
responsabilitat, prudència, lleialtat i transparència, perquè nosaltres també intenta-
rem actuar sempre, conseller, sota aquests principis en la nostra relació amb aquesta 
conselleria.
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Dit això, i sense perdre el to cordial en cap moment, però en benefici d’aquesta 
lleialtat que li deia al principi... Jo crec que la lleialtat és dir les coses, no és dir a 
l’altre el que vol sentir, sinó que, quan veus que alguna cosa està malament, és dir-
ho també; això és lleialtat, sota el meu punt de vista. Doncs li vull dir clarament, 
senyor conseller Buch, que no compta vostè, a dia d’avui, amb el benefici del dubte, 
per nosaltres, políticament. Naturalment, no amb referència a l’honestedat, que no 
només compta amb el benefici del dubte, sinó que té la nostra màxima consideració. 
Però no compta amb el benefici del dubte perquè, a diferència d’altres consellers 
que l’han precedit en el passat més immediat, conseller, vostè no ha arribat amb 
humilitat i prudència; ha entrat, si m’ho permet, en aquesta conselleria una mica 
com elefante en cacharrería. I és cert també –i també l’hi vull reconèixer– que avui 
ha canviat el to, avui ha parlat d’escoltar les propostes dels grups parlamentaris, ha 
parlat de treballar plegats, de tenir sensibilitat cap a tota la ciutadania del país, ser 
capdavanters..., coses amb les que estem d’acord i que creiem que van en la bona 
direcció, creiem que així anirem bé.

Ja em dirà en la seva contestació, si ho té a bé, si m’equivoco en alguna cosa 
–que m’agradaria equivocar-me en alguna cosa–, però opino que no pot arribar, se-
nyor conseller, fent que una persona que ha estat el màxim responsable operatiu de 
Mossos, que ha estat aguantant una situació política molt complexa i moguda i que 
ha fet el seu treball amb dignitat, serietat i professionalitat se’n vagi per la porta del 
darrere. El senyor Ferran López no es mereixia anar-se’n d’aquesta manera del co-
mandament de Mossos, sense destí ni successor, per molt que vostè ho hagi dissi-
mulat parlant a premsa personalment bé d’ell, cosa que em sembla correcta, però no 
es corresponia, el tracte rebut per la conselleria en general, amb les seves paraules, 
amb les paraules expressades pel conseller.

Igual que opino que no pot arribar intentant nomenar de facto un cap polític al 
Cos de Mossos d’Esquadra, per molt que després ho hagi intentat dissimular també 
amb que la idea podia ser la de fer una jefatura coral, formada per més d’una perso-
na, etcètera. No ha nomenat ningú en substitució del senyor Ferran López, després 
que el senyor Trapero li digués que no volia ser-ho. I al final, fins i tot –si no ho tinc 
mal entès, perquè això és per premsa–, li ha hagut de demanar al mateix Ferran 
López que es quedés cobrint la jefatura interinament, fins que prenguin la decisió 
d’un nou cap. Crec que no és de rebut i el mateix Cos de Mossos d’Esquadra no es 
mereix el que això comporta, conseller.

No és lògic tampoc que faci vostè una reunió amb els comandaments de Mossos 
i acabi fotent una bronca monumental a aquests treballadors públics que precisament 
són els que han estat suportant més pressió política de tota l’Administració, provo-
cada, a més, pel seu joc de pòquer –no el seu, sinó el d’aquest Govern en general–, i 
que han mantingut el treball policial en uns índexs més que dignes i raonables, amb 
una abnegació i dedicació personals més enllà de l’exigible, com vostè mateix ha 
reconegut en diverses ocasions. Avui mateix, sense anar més lluny, reconeix sense 
embuts el grandíssim treball que s’està fent des de Mossos d’Esquadra; això també 
és cert. Per tant, aquesta actitud de la reunió –si no ho tinc mal entès, perquè també 
la sé a través de la premsa– no em sembla que sigui ni humil ni responsable.

Ara mateix, senyor conseller, la gent del Cos de Mossos d’Esquadra no se sent 
amb capacitat de defensar-se de les crítiques i de les greus acusacions, moltes d’elles 
injustes, que estan rebent d’alguns sectors de la societat i de la política, i es declaren 
preocupats i desemparats.

Una cosa que sí que li he de reconèixer també i que m’ha agradat ha estat el seu 
intent per mostrar proximitat a les plantilles de Mossos d’Esquadra i de Bombers. 
Realment la necessiten per part dels seus responsables. Fer aquestes visites per les 
comissaries i parcs, per escoltar de primera mà les persones que es troben a trinxe-
ra, em sembla un bon gest polític que li vull també posar de manifest.
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Però una vegada més, conseller, els seus gestos i les seves paraules no es corres-
ponen amb les seves accions ni amb les accions del departament. No hi ha corres-
ponsabilitat entre el que es diu i el que es fa, almenys de moment. Ja li avanço que el 
que m’agradaria és que això canviés i que em demostrés amb fets que m’equivoco. 
Però ara ja, a aquestes alçades de la pel·lícula, conseller –tot i que vostè és veritat 
que pràcticament acaba d’arribar i necessita un cert marge també–, doncs portem 
anys de promeses que es repeteixen en seu parlamentària, als mitjans de comunica-
ció i als sindicats, i ara ja només ens val allò del facta, non verba: només esperem 
fets i no paraules. Perquè el que més anhelen els mossos i les mosses d’esquadra és 
que el seu cos policial quedi al marge de la lluita política, i desgraciadament, conse-
ller, no sé si això, amb la situació general política que tenim, està a les seves mans 
d’aconseguir-ho. Molt per damunt dels gestos de proximitat personal, que també són 
justos i necessaris, els i les treballadores dels Mossos d’Esquadra el que volen és un 
cos professional, legitimat, respectat i apreciat per la ciutadania, per altres policies, 
pels òrgans judicials i pels organismes internacionals.

Volem, per tant, que expliciti el model de policia que tenen al cap, com es rela-
cionarà amb la resta de policies que operen també al nostre territori, com amb les 
policies locals. Les ha anomenat també, i li ho agraeixo, ha donat una especial força 
a la participació del món local; jo crec que això és important. Nosaltres defensem 
allò d’«una sola policia» amb diferents uniformes fins i tot. Què opina vostè? Perquè 
demanen accés a les bases de dades de l’Estat i de les institucions europees, i nos-
altres no només ho entenem, sinó que aquest grup parlamentari afirma rotundament 
que ho defensarà allà on calgui, però què en pensen, de l’accés de les bases de dades 
de Mossos per part de les policies locals?

Les diferents policies locals representen una plantilla d’uns deu mil, onze mil 
efectius a tot el territori de Catalunya i, amb la seva experiència i arrelament al ter-
ritori, és una força per a la seguretat pública que no pot ser menystinguda. Si se’ls 
demana que alimentin les bases de dades de Mossos d’Esquadra, les policies locals 
han de poder entrar en les mateixes bases de dades que alimenten i fer-ne el tracta-
ment que més interessi a cada lloc. No poden haver-hi desconfiances o recança amb 
la informació policial, conseller, no n’hi ha d’haver entre el Cos Nacional de Policia 
i la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, tampoc entre els Mossos d’Esquadra i 
les policies locals. Que es posin tots els controls que calguin per garantir un bon ús 
de l’accés, naturalment, però que s’obri a les policies locals.

Entre altres coses, conseller, per ser coherents amb el que es demana per als 
Mossos a l’Estat i que nosaltres, com he dit, també defensem. Perquè –també ho ha 
dit– en un context com en el que estem, de nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista, i 
després del que hem patit en les nostres carns, hem de concloure que la veritable, 
autèntica i més eficaç coordinació per prevenir atemptats és la compartició sense 
complexos de la informació policial entre policies. No hi ha més. Les bases de dades 
i la informació han de ser compartides. Ja està bé de competicions i desconfiances 
absurdes que tothom que estem ficats en el mundillo de la seguretat sabem que hi ha 
entre diferents cossos de policia.

Més qüestions. Passo a Bombers. Portem ja massa temps també, conseller, anys, 
avisant de la situació propera al col·lapse en la que ens trobem, en la que es troben 
els bombers. El Govern ha presentat plans i té propostes i previsions teòriques, però 
no aconsegueix que la solució arribi realment a baix, a les persones que s’enfronten 
i que toquen el foc quan s’ha d’anar a apagar-lo, les de trinxera. Sembla ben bé que 
hi hagi una estructura d’escala executiva i superior excessiva, perquè quasi tots els 
plantejaments es queden a la teoria, de vegades en un calaix.

I per exemple, si m’ho permet, concretament, quasi tots els procediments d’adju-
dicació, per exemple, arriben tard, a deshora i provocant greus distorsions en el ser-
vei ordinari. Molts bombers es trobaran sense roba d’estiu, sense els vehicles adap-
tats, sense pressupost per reparar els vehicles, alguns vehicles no tenen ni cinturó de 
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seguretat –vaig acabant, president, en soc conscient– ni passada la ITV, i em sembla 
una situació molt greu.

I acabo, per acabar, dient que també, respecte del 112, crec que s’ha de fer un 
replantejament quant a si volem convergir amb Europa i convertir-lo en un número 
d’emergència que ho centralitzi tot. S’han de cuidar els treballadors, que estan cer-
tament especialitzats. Amb tot el respecte per la gent del teleservei, dels teleopera-
dors, no són persones que es dediquin a vendre una aspiradora per telèfon, sinó que 
són treballadors que atenen persones que es troben moltes vegades entre la vida i 
la mort, que han de reaccionar, que han de donar una sortida, i, per tant, aquesta 
especialització se’ls ha de reconèixer i no s’ha de permetre que les empreses que 
s’emportin les adjudicacions guanyin diners a costa de rebaixar els estàndards de 
professionalitat i de formació d’aquestes persones.

I ja per acabar, president, només una petita menció a la segona activat que jo crec 
que hem de tractar, hem d’avançar i donar una solució, i el que ens agradaria des 
del Grup Parlamentari Socialistes és que això es fes d’acord amb els sindicats de 
classe, amb els sindicats de discapacitats i amb l’opinió i participació específica del 
món local.

Moltíssimes gràcies.

El president

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

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, president. Conseller, en primer lloc, molt agraïts perquè avui ens 
pugui acompanyar, tant vostè com tot el seu equip, que d’una forma àmplia avui, 
doncs, ens acompanyen en aquesta estrena en seu parlamentària, amb la seva prime-
ra compareixença a la Comissió d’Interior.

En primer lloc –i fa dos anys crec que repetia, amb un altre conseller, les ma-
teixes paraules–, el nostre grup parlamentari sempre s’ha caracteritzat, en temes de 
polítiques de seguretat i emergència, per una actitud de responsabilitat. No ho can-
viarem, això; encara que canviï el conseller, nosaltres seguirem, erre que erre, amb 
les mateixes polítiques i amb el mateix to que ens ha caracteritzat des de fa molt de 
temps. Per tant, podrà trobar, amb aquest grup parlamentari, una interlocució lleial, 
i no tingui cap dubte en fer-la servir, eh? Li direm les coses que no veiem bé, però 
el que no farem és política barata, podríem dir, amb els temes de seguretat i amb els 
temes d’emergència.

Bàsicament, perquè creiem també que la seguretat –i vostè, d’alguna forma, ho 
afirmava– és un dret que també forma part de l’estat del benestar, no està fora de 
l’estat del benestar. I, per tant, si és un dret tan important, ha de constituir una po-
lítica pública bàsica en una acció de govern i, per tant, ha d’arribar, evidentment, a 
totes les persones, i no només a aquelles que es puguin pagar una seguretat privada.

A més, estem segurs que els temes de seguretat s’han d’abordar no només en els 
seus efectes, també en les seves causes, i, per tant, ens preocupen coses en les quals 
vostè també ha de tenir, en el marc del Govern, opinió: des de coses que poden 
semblar ara una mica fora de lloc, però des del disseny de les nostres ciutats i dels 
nostres pobles, les polítiques de cohesió social..., imprescindibles, eh?; amb menys 
cohesió social, els delictes augmenten i, per tant, tenim menys seguretat, eh?, la in-
versió en seguretat més important és tenir profundes i fortes polítiques de cohesió 
social.

També el tema de la prevenció i la mediació en els conflictes internacionals. 
Semblen tan allunyats d’aquesta comissió, però tan a prop quan ens adonem que els 
fenòmens de radicalització, en moltes ocasions, estan també vinculats a la nostra 
presència al món i a la nostra política internacional.
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I finalment, el tema també –una cosa que ens afecta– de la formació en justícia 
de gènere. Celebrem la seva proposta de pla integral contra les agressions sexuals, i 
estic segur que la Comissió d’Igualtat d’aquest Parlament l’acollirà com poques co-
missions al Parlament per discutir aquest pla. És un pla important. Per tant, jo li de-
manaria que, ràpidament que estigui en condicions de comparèixer..., crec que hau-
ria de comparèixer davant de la Comissió d’Igualtat i presentar urgentment aquest 
pla, perquè, a més, hi ha una situació, podríem dir, social, de profunda inquietud, 
i crec que seria un «tanto» important que el Govern liderés ja una resposta pública 
davant d’aquest tema. En altres instàncies, com la judicial, és més complicat, però 
sí que realment es poden fer coses i donar seguretat a les dones que viuen en aquest 
país, que avui són, podríem dir, un dels col·lectius més amenaçats, com hem pogut 
comprovar les darreres setmanes.

Entro en sis qüestions que ja li anunciem que seran la nostra gota malaia i que, 
per tant, llegirem les seves polítiques en funció també, d’alguna forma, de les res-
postes que es donen a coses que ens preocupen.

La primera: la coordinació amb altres administracions, fonamental. Comencem 
pels ajuntaments. A vostè no li haig d’explicar re d’aquest tema, però a vegades, 
quan un es canvia de barret (rialles), s’oblida del barret antic, eh? Per tant, important 
la coordinació amb els ajuntaments. La Policia Local és una policia també de Cata-
lunya, i sense les policies locals els Mossos d’Esquadra no podran fer la seva feina. 
Això ho sabem de sobra, però això vol dir que les juntes de seguretat local han de 
ser «mimades», que els alcaldes han de ser «mimats» i que la Policia Local, davant 
o amb els Mossos d’Esquadra, s’ha de sentir plenament treballant amb companys, 
amb altres professionals que els ajuden i que comparteixen informació de forma ple-
na. Per tant, un tema clau.

I l’altre, l’Administració de l’Estat, fonamental també. Trenqui una llança a favor 
d’una col·laboració estreta amb la Policia Nacional i la Guàrdia i Civil i altres cos-
sos d’informació de l’Estat. És important. Crec que si ho fa li anirà millor. I això 
no vol dir que hàgim de criticar, en moltes ocasions, les polítiques que es fan des 
del Ministeri d’Interior de l’Estat i des d’aquests cossos de seguretat; però ja ho fa-
rem, això. Però crec que la col·laboració hauria de ser la seva bandera i crec que és 
un tema fonamental. I, per tant, és evident que la Junta de Seguretat de Catalunya 
ha de ser un dels instruments que espero que, en aquest nou clima polític que, molt 
poc a poc, anem instaurant, es converteixi en una peça de coordinació fonamental i 
no tornem a repetir els episodis de cadires buides que el Ministeri de l’Interior del 
Partit Popular ha aplicat fins al moment; però, per tant, li demano que això vostè 
també ho lideri.

Segon tema: confiança plena en el Cos dels Mossos d’Esquadra, plena, absoluta, 
és la nostra policia. I, per tant, el que hem de discutir és com els millorem, no com 
els afeblim. I per millorar-los hi ha molta feina a fer, però un dels factors importants 
és la seva plena participació en tots els òrgans de coordinació de les polítiques anti-
terroristes, tant a l’Estat espanyol com a nivell europeu. Ho reivindiquem d’una for-
ma clara, i avui, en ple segle XXI, que això no es faci significa que hem d’assenyalar 
amb el dit els responsables d’aquesta irresponsabilitat en temes de seguretat, que a 
tots ens posa més en perill en el cas que això no es tiri endavant. Per tant, també de 
forma clara.

En tercer lloc, les plantilles. Les plantilles dels Mossos i dels Bombers són la pe-
dra a la seva sabata, conseller; ho sap perfectament. Podem parlar i parlar i parlar 
de moltes coses que volem fer. Si no dotem els Bombers de la Generalitat de Cata-
lunya i els Mossos d’Esquadra d’una plantilla que es vagi aproximant als números 
que necessitem –i coneixem els números, vostè n’ha donat per als Mossos, coneixem 
el tema dels Bombers–, doncs, si això no passa, no hi arribarem. I, per tant, alguns 
dels problemes es faran grans si no abordem el tema de les plantilles. I, per tant, 
això vol –i després l’hi diré– que dins el Govern vostè s’ha de fer sentir. Sé que hi 
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haurà molts consellers que demanaran coses, i nosaltres en demanarem sense parar, 
però, ho he dit abans, les polítiques de seguretat són part de l’estat del benestar i, si 
no tenim prou mossos i no tenim prou bombers, tindrem problemes d’incendis i tin-
drem problemes d’inseguretat viària i d’altres inseguretats en el territori i, per tant, 
trobarem alcaldes i trobarem de tot que es queixa. I, per tant, és una cosa important, 
que s’ha d’abordar amb decisions polítiques i amb valentia, i més quan estem enca-
ra en alerta 4 antiterrorista, i vostè ho sap perfectament. L’alerta 4 té unes exigèn-
cies en la plantilla de mossos que no podem menystenir, i això vol dir que, si els po-
sem en un lloc i no en tenim prou, no els podem posar en un altre i, per tant, els 
Mossos no arribaran quan hi hagi un accident de trànsit, no hi arribaran, hi arribarà 
abans la Policia Local, i potser els Mossos arriben molt tard. De què és culpa? Dels 
Mossos? Home, doncs sí, en part és culpa dels Mossos, però en part és culpa que 
no hi hagi prou plantilla i, per tant, ha de zonificar les intervencions en altres coses 
d’una forma, a vegades, podríem dir, creativa i, per tant, els Mossos no hi arriben. 
I aquestes mancances ens les trobarem, i en aquesta comissió les denunciarem. Però 
si al costat hi ha una política en què l’augment de les plantilles és progressiu i s’abor-
da en diversos pressupostos –ja parlarem dels pressupostos, eh?, però en aquest tema 
tindrà el nostre suport absolut–, doncs, aquest tema el podrem entendre millor.

Parc mòbil, vestuari, material operatiu..., per descomptat, eh? Això, sap que està 
molt vinculat als pressupostos 2018-2019: si hi ha calés, hi hauran aquests mate-
rials, i si no n’hi ha, els Mossos i els Bombers s’han d’inventar coses que a vegades, 
realment, han arribat a ser vergonyoses, eh? I, per tant, aquest és un tema molt im-
portant.

Per tant, prevenció d’incendis? Sí, però prevenció amb més plantilles, hi haurà 
millor prevenció, eh? Ja ho sap: s’apaga el foc a l’hivern –evident–, la gestió forestal 
és fonamental –és una altra conselleria, no és la seva–, però si hi han plantilles això 
anirà millor, amb una plantilla infradotada tindrem més problemes.

Sinistralitat a les carreteres: campanyes de sensibilització, més plantilles, i lla-
vors arribaran més mossos també, hi haurà una presència física dels Mossos més 
important a les carreteres de Catalunya.

Robatoris a la propietat: sensibilització, vigilància, Policia Local... Més planti-
lles, eh? Alguns dels pobles de Catalunya necessiten veure la patrulla de Mossos que 
va pels seus carrers. I això és un tema important.

I també, en aquest aspecte, condicions laborals –en podríem parlar hores i ho-
res–, i també regulació de la segona activitat, que és una cosa que crec que també 
hauria d’apuntar-se per resoldre.

Vaig acabant. Quart, protocols d’actuació dels Mossos. Dues coses que ens pre-
ocupen i li demanem. Modificació del protocol d’actuació en el cas dels desnona-
ments, en famílies vulnerables i quan hi ha menors: no és el mateix l’actuació d’uns 
mossos quan això passa que quan no passa; quan ja és una família vulnerable amb 
nens petits, l’actuació policial s’ha d’adaptar a aquesta situació, i ens agradaria que 
això fos així. I en segon lloc, exercici de drets i llibertats: reunió, manifestació i 
opinió. El que no li acceptem a l’Estat espanyol no l’hi podem acceptar tampoc a 
la policia del nostre país. Per tant, en aquest tema, ja ho sap, tenim temes pendents: 
identificació dels agents, càmeres de seguretat a les comissaries –que encara no ho 
tenim tot amb càmeres–, i també, evidentment, l’aplicació del Protocol d’Istanbul en 
totes les operacions dels Mossos d’Esquadra.

Vaig acabant. Tenim dues coses importants a Catalunya. Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya: l’hem de «mimar» com la nineta dels nostres ulls, perquè és 
una cosa, a nivell europeu, realment estupenda, eh? Per tant, tenim un institut que 
l’hem de fer créixer, que l’hem de cuidar, i la formació de la nostra policia és un fac-
tor clau per poder parlar d’una policia democràtica. I en segon lloc, Comitè d’Ètica 
policial i codi ètic de la policia. Fent això...
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El president

Hauria d’acabar, senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

...–acabo, acabo–, tirant això endavant, ens en sortirem.
Impuls legislatiu: llei de policia, llei d’espectacles, llei de protecció civil, llei de 

prevenció i extinció d’incendis i salvaments... El seu impuls legislatiu pot també ser 
el nostre. Per tant, treballin en aquest àmbit.

I acabo. Ahir a Montcada vam fer una manifestació contra unes agressions fei-
xistes que s’han donat al nostre municipi. Hi havia pràcticament, menys un, tots els 
grups municipals; per tant, un clam de totes les forces polítiques. Celebro aquest 
pla contra l’odi i la discriminació, important, molt important, perquè en els nostres 
carrers cada vegada hi han alguns fatxes que creuen que poden campar i poden fer 
el que volen al nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé, bona tarda, conseller, i bona tarda a totes les que ens acompanyen. Tenim 
només cinc minuts per fer la nostra exposició, així que intentaré anar tan ràpidament 
com pugui –nosaltres som un subgrup, tenim...

Des de la CUP - Crida Constituent entenem la seguretat des d’un marc basat en 
els drets humans i en les llibertats. Els models policials punitius, repressius, reac-
tius, són contraris precisament als drets i a les llibertats. Vostè ens ha parlat d’una 
política preventiva i no reactiva, però de fet el que hem vist als seus predecessors 
han estat, precisament, aquests models de seguretat reactius, repressors i punitius. 
De fet, les brutals càrregues de la policia que totes vam veure l’1 d’octubre no són 
exclusives de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil: també hem vist actuar els 
Mossos d’Esquadra en determinades ocasions amb la mateixa brutalitat.

De fet, Andreu Joan Martínez, actual director general de la Policia, va estar a 
les ordres de Felip Puig durant els anys més durs de la repressió contra el moviment 
del 15-M; va estar també present a la sala de comandament de la repressió durant 
el desallotjament de l’acampada indignada de la plaça de Catalunya de Barcelona, i 
va protagonitzar les dues tandes més multitudinàries de sancions que van arribar a 
l’estiu i la tardor de l’any 2011, pocs mesos després de la violència policial del 27 de 
maig a la plaça Catalunya de Barcelona, que van deixar cent vint persones ferides 
i algunes hospitalitzades. I va ser ell precisament l’encarregat de sancionar aquests 
manifestants, uns que es manifestaven contra Plataforma per Catalunya i d’altres 
que es manifestaven en defensa de la sanitat pública.

Avui veiem que aquesta brutalitat segueix. Veiem com, en ocasions, els Mossos 
d’Esquadra actuen defensant fons voltors i no es posen del costat de la ciutadania 
organitzada que es pretén autotutelar un dret que la Generalitat no pot garantir, com 
el dret a l’habitatge. També ho vam veure amb les brutals càrregues policials de 
Can Vies o, per exemple, amb les manifestacions que van convocar els CDR, en el 
marc de la primavera catalana, per la detenció de Carles Puigdemont el 25 de març. 
O també vam veure detencions arbitràries l’1 de maig.

Per altra banda, també veiem que segueix persistint la política de l’excepciona-
litat, el control social, el control preventiu de col·lectius, diguem-ne, indesitjables. 
Sabem que hi ha un espai de coordinació entre les brigades d’informació dels Mos-
sos d’Esquadra, de la policia espanyola, de la Guàrdia Civil, del CTTI, el Cesicat i 
el CNI. I no si coneix vostè els sis subgrups de la Brigada Provincial d’Informació 
de la Policia Nacional.



DSPC-C 35
28 de juny de 2018

Sessió 2 de la CI  22

Ens ha parlat d’un model d’intel·ligència proactiu, adaptat a una realitat canviant; 
ens agradaria que ens ho concretés una mica més. Nosaltres volem que no es perse-
gueixi les persones per la seva orientació política i per allò que defensen i per militar 
en un espai polític.

No sé si sap vostè com van identificar les vaguistes del 29-M que van fer la cam-
panya «Donem la cara», o si coneix en Quim Gimeno, que és una persona molt ac-
tiva als moviments socials, a la que van intentar captar perquè passés informació 
dels moviments socials, tenint en compte que tenia un procediment penal pendent.

El que no entenem és per què tants recursos a reprimir, o a perseguir, o a moni-
toritzar, o a seguir els moviments socials, per perseguir aquells que s’organitzen per 
defensar els drets de totes en matèria de sanitat, d’educació, d’habitatge, o el dret a 
l’autodeterminació. I també tants recursos en operatius policials contra els manters 
o contra les treballadores sexuals i tants pocs recursos per combatre l’extrema dreta. 
L’altre dia vam veure com una manifestació va arribar fins a la porta de l’Ajunta-
ment de Barcelona i com va acabar caient el llaç groc de la façana de l’ajuntament; o 
vam veure com es van encapsular els membres dels comitès en defensa del referèn-
dum en la celebració dels Jocs del Mediterrani. No vam veure la mateixa estratègia 
en determinats altres col·lectius. O protegir el dret a l’habitatge: veiem que hi ha un 
programa operatiu específic per abordar qüestions d’habitatge, però és que no hi ha 
cap programa operatiu específic per abordar la violència masclista, o per abordar 
les agressions LGTBIfòbiques, o per protegir el dret a l’habitatge, no per abordar-lo 
d’una altra manera, o per combatre la corrupció, o per combatre el frau fiscal.

I per últim, i per acabar, senyor president, respecte a les Taser, coneixen perfec-
tament el nostre posicionament, i que això s’hauria d’haver basat en un criteri de 
necessitat i proporcionalitat. No sabem exactament quina és la necessitat que fa que 
avui hi hagi en mans d’agents armes com aquestes; no sé si vostè ha sucumbit a les 
peticions de determinats lobbys corporativistes. En segon lloc, aquestes pistoles es 
pretenen utilitzar obviant tots els informes de tots els organismes que defensen drets 
humans: la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, Amnistia In-
ternacional... Com sabrà un policia si la persona que té al davant està embarassada 
o pateix una malaltia de salut mental? Són armes letals, amb risc per a la vida, amb 
risc per a la salut. Esperem no haver de comparèixer en aquesta comissió d’aquí a 
uns mesos perquè s’ha produït una mort per la utilització d’aquestes pistoles. Senyor 
conseller, esperem que això no sigui així.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula l’excel·lentíssim senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Gràcies, president. Senyor conseller, gràcies per les explicacions. També, doncs, 
amb la voluntat de sintetitzar, ja que tinc cinc minuts, intentaré fer quatre..., algu-
nes referències a temes que em semblen importants. Vostè ha plantejat els diferents 
àmbits sota la seva competència; crec que tots mereixen una atenció, però en base, 
doncs, al temps em permetrà que concreti.

I el primer que vull assenyalar i vull reconèixer públicament en nom del meu 
grup polític és la professionalitat dels agents dels Mossos d’Esquadra. Més enllà de 
les polèmiques en què ha estat aquest cos vivint en els darrers mesos, en els darrers 
sis, set mesos, és evident que la immensa majoria dels membres del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra són excel·lents professionals. Però també li he de reconèixer amb la 
mateixa sinceritat que a nosaltres ens preocupa, ens preocupa enormement la utilit-
zació política que per part dels responsables polítics que han estat al capdavant del 
Cos dels Mossos d’Esquadra se n’ha fet en els darrers mesos.

I si em permet, doncs, avui apareixia en aquesta línia una informació en un diari, 
al diari El Periódico, on diu: «Un dosier de los Mossos de Esquadra censó a contra-
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rios a la independencia.» A mi em sembla que, si aquesta informació que s’adjunta 
amb fotografies és certa, és molt greu. I, per tant, la primera petició que jo li volia 
fer, conseller, és que en els propers dies ens convoqui en una comissió específica 
per donar-nos explicacions sobre si és cert aquest fet que apunta i del qual adjunta 
informació el diari El Periódico de Catalunya, i ens doni les explicacions que siguin 
pertinents. Però aquest exemple ens sembla que ve a il·lustrar allò que una part de 
la societat manifesta amb certa preocupació, que és la utilització o el que ha estat la 
utilització per part dels responsables polítics i alguns comandaments del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, en un dia, curiosament, a on hem conegut fa poc més d’una 
hora que l’Audiència Nacional ha decidit confirmar el processament en contra de 
l’exresponsable dels Mossos, el senyor Trapero, per sedició, no?

Per tant, aquest és, com li dic, un aspecte que nosaltres, des d’un punt de vis-
ta d’imatge i credibilitat dels Mossos d’Esquadra, ens preocupa enormement. Com 
enormement ens preocupa la falta de mitjans, i aquí vostè apuntava que una de les 
seves prioritats serà augmentar el nombre d’efectius. Que sàpiga que en aquest as-
pecte tindrà el suport del Partit Popular, com no pot ser d’una altra manera.

També voldria fer alguna referència a un altre dels cossos que estan sota la seva 
dependència. Li faré una pregunta, li faré una pregunta i me la pot contestar amb un 
«sí» o «no», eh?, de dir: escolti’m, vostè ha vist alguna caserna dels Mossos d’Es-
quadra a on a la seva façana tingui penjada una bandera pirata? Ja sé que és estra-
nya, la pregunta. Segurament no n’ha vist cap, oi?, eh?, de caserna dels Mossos d’Es-
quadra amb una bandera pirata penjada a la façana? Doncs la meva pregunta, senyor 
conseller, és molt senzilla: si no hem vist cap caserna dels Mossos d’Esquadra que 
tingui penjada, per exemple, una bandera pirata, per què es permet que a casernes 
dels bombers sí que n’hi hagin? Aquesta és una pregunta.

I com és possible, senyor conseller –ja sé que no és la seva responsabilitat, per-
què acaba d’arribar, o sigui, no n’és responsable, però sí que ara és la seva respon-
sabilitat–, que es permeti que uns professionals, que són grans professionals, com 
els Bombers, i a on creiem que s’ha de fer un gran esforç perquè puguin dotar-se 
dels mitjans necessaris..., es pugui permetre que els camions del cos en alguns casos 
surtin retolats amb missatges polítics o missatges socials al carrer? A mi em sembla 
que això no és admissible, no és admissible en cap cos de l’Administració pública i, 
per tant, tampoc no és admissible el que ha passat en alguns àmbits molt concrets 
del Cos dels Bombers, on a mi em sembla que la imatge no és l’adequada.

I després, un tercer aspecte..., o sigui, hem passat dels Mossos als Bombers, i 
ara em permetrà que vagi ja al detall del dia a dia, eh?, que li faci un encàrrec, si 
em permet, o, si més no, una reflexió. Hem entrat ja a la temporada d’estiu; vostè 
ha sigut alcalde, com ho he estat jo, i hem viscut, i ens consta que també es repetirà 
aquest estiu, que el nombre d’agents que estan destinats especialment al que fa refe-
rència a la zona metropolitana, el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra que estan 
destinats a la zona (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció) –ja finalitzo– metropolitana disminueix d’una manera important, perquè 
són traslladats a reforçar les zones de la costa. A nosaltres ens sembla no molt bé, 
sinó que ens sembla necessari que en plena temporada d’estiu es reforci la zona de 
la costa, de la Costa Daurada, de la Costa Brava, de la costa de Barcelona..., només 
faltaria, pel nombre d’aglomeració de personal, de persones que hi han a l’estiu, no? 
Però això no pot anar en detriment de la seguretat en els municipis de l’àrea metro-
politana. I aquest és un aspecte que els municipis de l’àrea metropolitana acostumen 
a patir cada estiu.

Per tant, jo li demanaria que dins de les possibilitats, senyor conseller, faci un es-
forç per intentar que aquest moviment de personal de l’àrea metropolitana, d’agents 
de l’àrea metropolitana que són traslladats a la zona de la costa, doncs, sigui el me-
nor possible de cara a aquest estiu, perquè és evident que, en uns moments on les 
plantilles de la Guàrdia Urbana a l’àrea metropolitana a l’estiu es redueixen, el que 
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no podem permetre és que més enllà dels... –es redueixen pel torn de vacances, em 
refereixo–, no podem permetre que agents dels Mossos deixin desatès un aspecte 
tan important o un àmbit tan important com és el metropolità.

El president

Moltes gràcies, senyor García Albiol. En nom del Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula la il·lustríssima senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Primer de tot, des del Grup Republicà voldríem 
agrair al conseller Miquel Buch la seva presència, la seva intervenció avui aquí, 
juntament amb tot el seu equip del departament, per explicar-nos i presentar-nos les 
línies de treball i els objectius bàsics del departament en aquesta comissió. I també 
li voldríem agrair les paraules que ha tingut, que venia, a més d’explicar aquestes 
línies de treball, a escoltar tots els grups, totes les propostes de tots els grups parla-
mentaris. És important, en un tema com la seguretat, que hi hagi el màxim de dià-
leg, el màxim de coordinació i sensibilitat de tota la ciutadania i, per tant, és positiu 
que es pugui treballar conjuntament amb tots els grups per millorar les polítiques de 
seguretat. Cal seguir promovent el diàleg i la col·laboració entre tots els grups polí-
tics, i també entre tots els sindicats policials.

Ens ha dit que un dels seus objectius bàsics dins del departament és el de situar 
Catalunya com un país capdavanter en l’àmbit de seguretat i emergències. Sí que és 
evident que falta millorar moltes coses, i per això estem aquí, per intentar treballar 
per millorar-les, però creiem des del nostre grup que ja ho som, ja som capdavanters 
en temes de seguretat i emergències al nostre país. S’ha fet molt bona feina, s’està 
fent molt bona feina per part de tots els professionals, que des d’aquí, des del nostre 
grup, voldríem fer un reconeixement a tots ells per la seva professionalitat i per la 
seva gran tasca de servei, i jo crec que podríem estar ben orgullosos pel model de 
seguretat i el model d’emergències que tenim al nostre país.

El nostre és un model d’èxit, és un model que combina encertadament seguretat 
i llibertat, i la seguretat és un servei públic a l’abast de tothom, és la garantia dels 
drets i la protecció que fa possible que hi hagi una societat justa. Per tant, la segure-
tat és un element estratègic i bàsic en qualsevol govern. Per tant, com s’ha dit, com 
ha dit el company Nuet, és una pota més de l’estat del benestar, perquè l’estat del 
benestar és la base de les polítiques de seguretat i per garantir una millor qualitat 
de vida.

Per a l’èxit en la gestió de la seguretat és important destacar la prevenció, la re-
solució dels problemes, la col·laboració entre les diferents administracions i la ciu-
tadania, disposar d’uns cossos policials d’excel·lència, que estiguin ben formats, i 
amb els seus equips i mitjans adequats i necessaris, i també és clau disposar i estar 
presents en tots els espais d’instruments de cooperació internacional, cosa que a dia 
d’avui encara no és així.

Ens alegrem de l’anunci que ha dut a terme de la voluntat de voler continuar con-
vocant l’any que ve o quan sigui possible més convocatòries de Mossos, perquè és 
evident que és necessari que hi hagi aquesta convocatòria de nous efectius i es pu-
gui arribar com més aviat millor a la xifra dels divuit mil efectius, que hi ha aquest 
acord entre totes les parts.

A Catalunya, els passats 17 i 18 d’agost, vam patir uns fets molt greus, uns fets 
molt greus i dolorosos. No obstant, cal destacar i des del nostre grup destaquem la 
gran tasca que van fer tots els cossos policials –els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia 
Urbana, la Policia Local– i els serveis d’emergències en la gestió de l’atac terrorista 
que vam patir, la bona feina que es va fer i com bé de gestionat es va fer. I des d’aquí 
vull desitjar..., bé, com a mínim des del nostre grup volem reconèixer la tasca que 
van dur a terme el conseller Forn, que a dia d’avui està tancat a la presó, i el ma-
jor Trapero, que avui acabem de saber, per part de l’Audiència Nacional, que serà 
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processat per organització criminal i per dos delictes de sedició pels fets del 20 de 
setembre i els fets de l’1 d’octubre, com també l’exsecretari general Cèsar Puig, i 
l’exdirector Pere Soler, i també la intendent Teresa Laplana, per sedició pel 20 i 21 
de setembre. I des d’aquí tot el nostre reconeixement a tots ells. Cal seguir lluitant 
contra la radicalització per combatre el terrorisme, seguint aquest programa espe-
cífic antiterrorista que ens ha plantejat, perquè estem en un nivell d’alerta 4 sobre 5 
d’amenaça terrorista i és molt important treballar en aquest sentit.

Pel que fa referència a la Junta de Seguretat, que després de vuit anys, des del 
2009, no s’havia convocat fins l’any passat, que es va celebrar ara farà un any, el 10 de 
juliol, hi havia moltes coses pendents pel fet d’estar vuit anys sense haver-la convocat, 
aquesta Junta de Seguretat, un deute pel desplegament dels Mossos d’Esquadra des 
del 2009 i, a part, que no hi havia l’entrada del Cos de Mossos d’Esquadra a la taula 
d’amenaça terrorista, al CITCO, o a l’Europol; per tant, és molt important que es pu-
gui entrar en aquests organismes. I en la darrera reunió que es va celebrar de junta de 
seguretat es van acordar l’ampliació de la plantilla, la coordinació dels Mossos en els 
organismes de coordinació i la cooperació a nivell de l’Estat del CITCO, i interna-
cional també de l’Europol. Des del nostre grup li voldríem preguntar, conseller, en 
quina situació estan aquests acords, si s’han fet efectius o no. Seria molt important 
també que poguéssim assumir totes les competències en tots els àmbits de seguretat, 
com són la protecció de fauna i flora, l’estrangeria, seguretat en ports i aeroports o 
en matèria d’armes i explosius, per exemple.

Pel que fa referència a la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments, és evident, com ja ha fet palès vostè, senyor conseller, que ha posat de 
manifest que hi ha moltes mancances i necessitat al Cos de Bombers, que reque-
reixen donar-hi resposta: mancances de personal, mancances en els parcs mòbils, 
perquè són vells, mancances en el vestuari i en el material... Per tant, perquè hi hagi 
un bon servei que prestin els professionals, cal vetllar per dotar-los dels recursos 
necessaris per tal de cobrir aquestes mancances. Ens alegrem que es planifiquin, es 
vulguin planificar noves convocatòries de Bombers, perquè fan falta, igual que la de 
Mossos, i esperem que amb el pla estratègic que es va aprovar es doti de suficient 
dotació econòmica per renovar tot el material, tot el vestuari, els parcs i els vehicles 
que són necessaris.

Pel que fa al tema de protecció civil, aquest és un tema important. Vostè fa poc 
temps havia estat alcalde, com jo, que soc alcaldessa, i, per tant, coneix de primera 
mà la importància que té la protecció civil per a la prevenció i gestió de les dife-
rents emergències. Esperem que aquest nou model municipal de protecció civil, amb 
la diversitat de tots els ajuntaments, perquè no és el mateix l’ajuntament que vostè 
presidia o el meu ajuntament, a nivell de grandària, necessitats, tal..., el món mu-
nicipal estarem al costat del departament, ens coordinarem mútuament per tal de, 
amb els tècnics i amb els voluntaris, treballar en aquesta matèria de protecció civil 
i buscar les necessitats que fan falta en aquest àmbit.

Pel que fa al Servei Català de Trànsit, des del nostre grup ens preocupa molt 
l’augment de la mortalitat en les carreteres catalanes en l’últim any, i són neces-
sàries mesures per minimitzar aquesta accidentalitat. El 2014 es va aprovar el Pla 
estratègic de seguretat, que, com bé ha explicat, l’objectiu era reduir al 50 per cent 
l’any 2020 les morts en accidents de trànsit respecte al 2010. Portàvem una bona 
dinàmica, portàvem uns anys reduint els morts en accidents de trànsit, però aquest 
últim any això s’ha estroncat i ha augmentat, ha repuntat aquesta mortalitat, i això 
ens preocupa. Per tant, conseller, des del nostre grup li voldríem preguntar, sobre 
aquest augment de sinistralitat, quines mesures hi ha previstes des del departament, 
quines accions duran a terme per frenar aquesta sinistralitat.

Un altre dels aspectes que des del nostre grup ens preocupen és l’augment dels 
casos de violència masclista i les agressions sexuals, especialment en l’entorn 
dels adolescents i els joves. Des d’aquí, des del nostre grup, volem mostrar, manifes-



DSPC-C 35
28 de juny de 2018

Sessió 2 de la CI  26

tar el rebuig i la preocupació per aquesta xacra social de la violència masclista i les 
agressions sexuals, i cal que posem en marxa les polítiques necessàries que siguin 
transversals amb els departaments de Salut, Afers Socials, Ensenyament i Interior, 
per tal de dissenyar les estratègies i accions per frenar aquests casos terribles que 
passen massa sovint en el nostre país.

També destacar la importància de l’Institut de Seguretat Pública, ja que és clau i 
bàsic per a seguir formant nous professionals del futur, i especialment també per a 
la formació continua que han de tindre tots els professionals de seguretat i emergèn-
cies del nostre país, perquè per tenir efectius d’excel·lència cal la formació contínua 
de tots ells.

Per anar acabant, li voldria dir al senyor Jean Castel que, si de veritat vol digni-
ficar el Cos de Mossos d’Esquadra, pel que hauria de vetllar i treballar es perquè els 
Mossos d’Esquadra estiguin presents en els organismes internacionals, i més amb 
la situació que estem vivint en el nostre país, d’alerta 4 sobre 5. I que seguretat, a 
part de tot el que hem dit, també és no pegar a les àvies, el que van fer la policia i la 
Guàrdia Civil el passat 1 d’octubre.

I, per acabar, el nostre grup li agraïm la seva intervenció de nou i esperem que 
juntament amb tots els grups parlamentaris puguem treballar plegats per millorar 
totes les coses que són necessàries i treballar per disposar d’un model de seguretat i 
emergències de Catalunya exemplar, modèlic i capdavanter.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari... (Veus de fons.) 
No, les al·lusions al final del debat... (Veus de fons.) Al final del debat. (Veus de 
fons.) No, al final del debat, senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

Demano observança del Reglament, president. En una compareixença, un grup 
parlamentari no pot interpel·lar-ne un altre. L’article 21...

El president

Això, vostè tindrà un altre...

Jean Castel Sucarrat

...88.1.

El president

Vostè tindrà un altre torn i podrà dir el que convingui. En nom del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Conseller, secretari general, resta de membres del seu 
equip, venir acompanyat dels quals l’honora. La primera cosa que vull fer, conse-
ller, és felicitar-lo, felicitar-lo i desitjar-li a vostè i tot el seu equip tota classe d’èxits, 
perquè els èxits seus seran els èxits del país.

El que ens ha explicat ens ha agradat, eh? Coincidim en la diagnosi del que cal 
fer en matèria de seguretat... Ha aprofitat, al nostre entendre, el temps, ha aprofitat 
el temps parlant de seguretat, a diferència de perdre’l parlant d’independència. Vos-
tè no pot defensar els Mossos que no van protegir uns cotxes amb armes a dintre, 
perquè la responsabilitat és de qui deixa els cotxes amb armes a dintre envoltats de 
persones al mig de Barcelona, no?

Bé, aquesta diagnosi que vostè ha fet... (Veus de fons.) Perdona? Aquesta diagnosi 
que vostè ha fet en matèria de seguretat d’aquest país, un país que fa temps que ha 
decidit governar-se ja amb valors republicans, és important, perquè la seguretat és 
un pilar fonamental de la seva prosperitat, perquè –i ho han dit aquí– és un eix de 
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les polítiques socials. Una societat que no té garantits els drets o les llibertats pro-
tegides no és una societat justa i no pot fer un país just, integrador, plural i tolerant.

Les polítiques de seguretat han de ser transparents, les polítiques de seguretat 
han de ser pròximes, amb una policia que conegui l’entorn en el qual opera, amb 
la realitat social, i que estigui, el ciutadà, al centre de les polítiques, i la comunitat, 
la veritable raó de ser. És una seguretat que ha de ser, al nostre entendre i perquè 
me’n prengui nota, efectiva però no invasiva, una seguretat que ha de ser eficaç i 
proporcionada, una seguretat que ha de fugir de protagonismes i una seguretat gens 
ostentosa.

S’ha trobat, el departament, en un moment complicat per a la seguretat, a nivell 
local i a nivell global, i aquí s’hi ha d’afegir l’aplicació arbitrària de l’article 155 de 
la Constitució, que s’ha acarnissat especialment en el seu departament. No volem 
pensar que els èxits que havia obtingut en la resolució dels greus casos que ha tingut 
aquest país, com ara l’atemptat de Barcelona, siguin el motiu pel qual hi ha ha-
gut aquest acarnissament. I vull en aquest moment..., ho volia fer abans de saber que 
al major del Mossos, Josep Lluís Trapero, que a la intendent Teresa Laplana i que al 
senyor Cèsar Puig i que al senyor Pere Soler l’Audiència Nacional els ha processat 
per sedició i organització criminal, quina injustícia! En volia fer un record, en volia 
fer esment, i evidentment del conseller Quim Forn, que era qui els dirigia. Li dema-
nem que faci el possible per retornar a la normalitat en l’exercici de les competències 
dels Mossos d’Esquadra i que en defensi, en la mesura del que sigui possible, la seva 
honorabilitat, dels membres i dels comandaments.

Els Mossos d’Esquadra de Catalunya són la policia integral. La policia integral, 
per ser policia integral i per ser policia efectiva, necessita que estigui dotada de re-
cursos; de recursos humans, vostè ho ha dit i ens ha agradat: volen arribar als di-
vuit mil efectius, i això és important perquè els Mossos d’Esquadra van avançant 
en edat, en la mesura que vagin avançant en edat hi hauran menys mossos al servei 
del carrer... Han d’invertir en recursos formatius i han d’invertir en tecnologia, en 
tanta tecnologia com sigui possible tenir per preservar la nostra seguretat, perquè hi 
ha noves formes de criminalitat que van apareixent i que requereixen aquesta tec-
nologia.

Bé, aquestes amenaces globals, que en parlàvem abans, necessiten necessària-
ment la col·laboració, la coordinació i la cooperació de totes les forces i cossos de 
seguretat que actuen a Catalunya. En aquest sentit, i s’hi han referit dos o tres grups 
parlamentaris abans que jo, m’hi vull referir també jo, però és indispensable que es 
facin juntes de seguretat de Catalunya. A més és indispensable que els acords que 
es prenen a les juntes de seguretat de Catalunya s’implementin, i és indispensable 
la coordinació entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat i els Mossos, i és in-
dispensable que sigui fàcil i ràpida, i és indispensable que els Mossos participin en 
els organismes de decisió internacional pel que fa al combat de la criminalitat. Li 
exigim, per tant, hem d’exigir a l’Estat que deixi participar els Mossos en aquests 
organismes de cooperació internacional. Bé, s’hi ha fet referència aquí: els Mossos 
d’Esquadra, igual que han d’exigir a les altres policies lleialtat i que han d’exigir-los 
suport, els Mossos d’Esquadra han d’estar coordinats amb les policies locals, amb 
les dues-centes policies locals que vostè deia.

Aquesta lluita contra aquesta amenaça de terrorisme global requereix no només 
polítiques de seguretat. El Departament d’Interior, al nostre entendre, s’ha de co-
ordinar amb el Departament d’Ensenyament, amb el Departament d’Afers Socials, 
per prevenir la radicalització en diferents àmbits i d’una forma global. La seguretat 
ha d’abastar tota la societat, però ha d’abastar en particular aquells col·lectius que 
són més vulnerables. Vostè hi ha fet referència, i jo n’hi tornaré a fer: els casos de 
violència... És que llegir el diari aquests últims..., des de Sant Joan fins aquí, era un 
veritable drama pel que fa a les agressions sexuals, eh? A la violència masclista, a la 
violència dins de la llar, a delictes d’odi, a les agressions sexuals, a la violència de 
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l’extrema dreta: tots aquests casos, tots aquests col·lectius, tots aquests tipus de vio-
lència, jo crec que requereixen un especial dedicació per part del seu departament.

I ho deia també vostè en matèria de trànsit: han repuntat els accidents l’últim any, 
i portàvem una sèrie d’anys que anàvem bé. Com a societat no ens podem permetre 
que hi hagi accidents que..., gent que surti de casa per anar a treballar, gent que sur-
ti de casa per anar a «disfrutar», no pugui tornar a casa per culpa d’un accident de 
trànsit. Per tant, el que deia vostè: objectiu sinistres zero, objectiu morts zero. Per 
això li demanem que receptin les millors pràctiques que hi hagi a nivell d’innova-
ció en matèria de seguretat viària; que millorin en la mesura del que sigui possible 
l’atenció a les víctimes d’accidents i als seus familiars, i que perseverem en totes les 
polítiques de prevenció i de sensibilització que siguem capaços de fer, algunes de 
les quals han tingut prou èxit.

En matèria de protecció civil. Les emergències tenen la característica d’aparèi-
xer en qualsevol moment i sense avisar, i requereixen que hi hagi múltiples agents 
que hi actuïn. Per tant, aquest treball de protecció civil ha de ser transversal i ha de 
ser flexible i capaç de donar resposta a qualsevol eventualitat que es pugui presen-
tar i de forma ràpida i defugint, diria jo, defugint la burocràcia i acostant-se cap al 
pragmatisme, eh?

Una de les característiques que té el poble català, igual que té la cultura, igual 
que té les tradicions, és el voluntariat. En matèria de protecció civil, el voluntariat és 
present a gairebé tots els municipis i permet tenir una actuació més preventiva que 
no pas reactiva. Li demanem, doncs, que des del departament es potenciï el volunta-
riat en matèria de protecció civil, que per l’experiència que en tinc és útil, serveix i 
fa feina sense que es noti gaire i sense que costi molt a l’Administració.

Molt bé. Perquè tinguem una política de protecció civil eficient, ens sembla a 
nosaltres que necessitem un marc competencial que permeti regular quines són les 
competències de cadascun dels agents que hi participen i qui es cuida de què en ca-
sos d’emergències i de catàstrofes. Necessitem una eficient cobertura territorial del 
Cos de Bombers, que permeti donar compliment a la seva carta de serveis a tot el 
territori, eh?, que ho permeti a tot el territori. 

Ho han dit també altres grups: som conscients del desequilibri pressupostari de 
la Generalitat de Catalunya, però també creiem que, si volem ser una societat i som 
una societat que volem tendir a tenir un nivell de risc petit, hem de destinar diners a 
preservar-ho. I en aquest sentit li demanem que implementi l’Acord de govern 126, 
de 2016, que, pel fet de que el Govern fos destituït de la forma que ho va fer, potser 
no es va poder implementar, però aquests 207 milions d’euros que s’havien de gas-
tar comprant material, comprant infraestructures i contractant persones per al Cos 
de Bombers..., continuï, es dugui a terme, no? Era 2017-2022; potser..., no sé si hem 
perdut el 2017, però en qualsevol cas l’hauríem d’agafar i l’hauríem d’acabar.

Conseller, no gaire res més, se’ns acaba el temps. La protecció civil ha de ser 
una cultura que estigui en la població, per la qual cosa creiem que seria bo potser 
parlar-ne en l’educació obligatòria. Coincidim amb la diagnosi, coincidim amb les 
solucions. Esperem que el dèficit fiscal crònic que pateix aquest país li permeti fer 
les inversions que volia fer. I estem segurs, pel que el coneixem, que la seva etapa al 
capdavant del departament permetrà que l’objectiu que tenim tots sigui..., i que no 
és altre que fer un país millor perquè la societat, els seus habitants, hi viuen millor. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per respondre als grups parlamentaris, i per un 
temps màxim de trenta minuts, té la paraula el conseller d’Interior, l’honorable se-
nyor Miquel Buch.
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El conseller d’Interior

Bé, han dit moltes coses –trenta minuts, m’ha dit, president? (el president diu: 
«trenta minuts»)–, intentaré sintetitzar tant com pugui, per l’ordre del que han anat 
comentant. He anat prenent diferents notes, hi ha coses que les podem agrupar per-
què hi ha diferents grups que les han dit... Però sí que d’entrada surto molt més tran-
quil de com he entrat, perquè sé que tinc uns aliats en el Parlament a l’hora d’omplir 
les places de policies i de bombers, que a mi me preocupen molt i al departament 
ens preocupen molt. Per tant, sé que aquí trobaré, en el Parlament, uns aliats per do-
nar aquest impuls, aquest cobriment de places tan necessari en aquest país, eh? Que 
no ha sigut, n’estic convençut –independentment de qui governés, eh?–, per desídia 
dels governants, sinó per realitats econòmiques, no?, i que són molts els camps que 
s’han trobat amb dificultats alhora de contractar funcionaris, de tots els camps, del 
tot necessaris en aquest país, però que sí que, doncs, pel que em competeix a mi, que 
és l’espai d’emergències i seguretat..., bé, diguem-ne que jo em preocuparé d’intentar 
treballar pels que jo represento.

Senyor Castel, m’ha deixat una miqueta, allò, desorientat, li dic la veritat, eh?, 
perquè m’ha dit que no he explicat com ho gestionaré, he vingut a fer una carta als 
Reis, m’ha parlat del passat... En què quedem? Hem de parlar de futur o hem de par-
lar del passat, no? Perquè, per exemple, ha estat força estona parlant i m’ha citat la 
seva companya diputada, miri, respecte a una informació periodística que ha sortit; 
diguem-ne, la conselleria que em pertany aquí, jo crec que ha d’anar molt més enllà 
del que pugui dir un articulista o algun mitjà de comunicació, per molt seriós que 
sigui, eh?, hem d’anar molt més enllà.

Però m’ha posat sobre la taula el cas, per entendre’ns, dels papers que es van 
trobar en una incineradora, eh?, m’ha posat aquest cas, no? Doncs miri, jo li diré: 
escolti’m, jo estic convençut que els Mossos d’Esquadra han complert la llei en tots 
i cadascun dels moments que s’han viscut al llarg d’aquests vint-i-cinc anys –l’any 
que ve faran vint-i-cinc anys els Mossos d’Esquadra. El que sí que li dic és una 
cosa, que és que qui dirigia el Cos de Mossos d’Esquadra en el moment que es va 
trobar això era el Govern de l’Estat espanyol, i ells van decidir no emprendre cap 
mesura. Per tant, no dubti de mi, en tot cas també dubti del Govern de l’Estat espa-
nyol en aquell moment, eh? No em demani a mi que faci una cosa de la qual qui eren 
els responsables no ho van fer en el seu moment.

M’ha parlat de les ADFs, dels agents rurals, dels plans Alfa..., està bé, eh?, i els 
comparteixo, però en tot cas jo, per respecte a la consellera d’Agricultura, que és la 
responsable en aquesta matèria, ara mateix no li respondré. I, en tot cas, li diria que 
parlés amb ella i ella, que n’és la responsable autèntica..., ja ho comentaríem de les 
polítiques transversals que podem anar seguint.

El 112 salva vides, totalment d’acord, i els resultats que tenim sou prou bons. No 
nego que no s’hagin de millorar en cap moment. Sempre hem de ser millors i estar 
predisposats a millorar en tots i cadascun dels moments, però els resultats actuals jo 
crec que són òptims. Ara, no renuncio a no ser millors.

M’ha insinuat que hi ha hagut delictes comesos per part de policies i mossos 
d’esquadra. Doncs jo li demano una cosa, o li dic com crec que ha d’actuar qualsevol 
ciutadà d’aquest país: és que, si té el dubte o creu que un agent o l’autoritat compe-
tent comet un delicte, el primer que ha de fer és denunciar-ho. Jo estic convençut que 
els mossos d’esquadra compleixen la llei permanentment, dia a dia; però si vostè té 
algun dubte el que ha de fer és denunciar-ho. D’aquesta manera tindrem les mesures 
garantistes de que vostè estigui més tranquil i que si algú abusa del poder o algú fa 
alguna cosa –com si per exemple ho fes vostè mateix, o ho fes un servidor de tots 
vostès, que algú em denunciés– és la millor garantia de que el país pugui confiar en 
nosaltres i en la feina que fem.

Té raó el diputat portaveu del PSC quan Sant Joan no ha anat bé, eh? Jo, aviam 
si m’explico..., vull dir, el meu titular no va ser –a l’hora d’explicar-me, eh?– «Sant 
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Joan ha anat bé perquè hi ha hagut quatre agressions.» No. La revetlla de Sant Joan 
ha anat bé perquè patíem molt per uns possibles incendis forestals que hi pot ha-
ver-hi, perquè hi pot haver una nit en la qual hi ha molta mobilitat, perquè estem 
emmarcats dins dels jocs de Tarragona i perquè estàvem emmarcats en un cap de 
setmana de fi d’escoles. Per tant, els resultats del que podia haver pogut ser van ser 
bons. Però vaig voler remarcar el tema de les agressions sexuals, perquè per nosal-
tres és important, i vaig voler tenir, si em permet, un capítol a roda de premsa per 
parlar i fer una aturada per només parlar d’això, perquè ens preocupa, i ens preocupa 
molt. Li agraeixo el desig de que ens vagi bé, perquè així ens anirà bé a tots.

M’ha parlat de «fets, no paraules»... Els accessos de les policies locals. Jo li dic, 
com a alcalde: la Policia Local de Premià de Mar tenia accés al que en diuen el NIP, 
que crec que els Mossos d’Esquadra en diuen SIP, i allà hi ha un compartiment de..., 
es comparteixen dades, en aquest cas a la policia. És més, jo li puc dir de que un mal 
ús de la Policia Local quan jo era alcalde va suposar unes sancions determinades a 
agents de la Policia Local de Premià de Mar. Per tant, li puc dir, li puc garantir que 
la Policia Local té accés a dades dels Mossos d’Esquadra.

Les diferències entre policies..., doncs totalment d’acord. Escolti’m, aquí treba-
llem per tenir una policia de Catalunya, eh?, i hi haurà o hi ha alguns agents que 
tenen una feina determinada, que són els agents de la Policia Local, n’hi ha d’altres 
que tenen altra feina determinada, que són els Mossos d’Esquadra, i, dins de les 
seves especialitzacions, jo crec que l’objectiu és millorar o treballar en la seguretat 
d’aquest país.

I quan ha parlat del pòquer, en tot cas, si algú ho pensa, és del Govern anterior; 
jo d’aquest..., jo no vaig de pòquer, ni molt menys. Ha parlat d’una bronca monu-
mental; jo no crec que sigui..., vaja, crec que no n’hi ha per tant. I ha parlat de la 
segona activitat, que és un dels compromisos que vaig agafar en la trobada amb els 
gairebé tres-cents mossos d’esquadra, els comandaments de Catalunya, que vaig 
tenir la setmana passada amb ells, i els vaig parlar de diferents situacions laborals; 
una d’elles era aquesta.

Pel que fa a En Comú Podem, li agraeixo també el to, li agraeixo la responsa-
bilitat que tenen i comparteixo absolutament el que hem anat dient entre tots, no?, 
que la seguretat forma part de l’estat del benestar, no? De fet, hi ha algun catedrà-
tic, que jo aprecio molt, d’aquest país que defensa, perquè ho té estudiat, que no més 
policies vol dir més seguretat, sinó que més inversió social vol dir major seguretat, 
no? El que passa és que de policia no en podem deixar de tenir per vetllar... Però to-
talment d’acord: més cohesió social, menys delinqüència.

El Pla d’agressions sexuals, com dic, hi estem treballant amb el director general 
d’una forma intensa i... Sí que és veritat que és transversal, no només afecta el nostre 
espai, la nostra competència, però, des de la direcció general, des de la DGAIA, hi 
estan treballant molt intensament.

La coordinació amb altres administracions, les locals, per descomptat, per l’ex-
periència que tinc jo són molt fructíferes i li puc dir que les visites que he fet, que 
crec que he fet força territori aquests dies, el que em transmeten els agents de la Po-
licia Local, separat dels agents de Mossos d’Esquadra –dels Mossos d’Esquadra, se-
parat– perquè, quan fas una visita territorial tens un moments per parlar amb tothom 
per separat, no allò de a veure què diuen davant de tothom, el que em transmeten 
és que hi ha molta coordinació i hi ha satisfacció de la coordinació que hi ha, això 
és el que em transmeten pel territori que he fet; això no vol dir que hi hagi algun 
lloc determinat que sí que hi hagi algun problema o alguna disfunció que haurem 
de corregir, però el que està clar és que, i més en matèria de seguretat, tu saps que, 
escolta’m, el del costat et protegeix l’esquena, per entendre’ns, per tant, el millor que 
pots tenir és una molt bona coordinació i una molt bona relació.

Respecte a la relació, que això m’ho han preguntat... –suposo que a mesura que 
vagi contestant aniran decaient altres respostes d’altres grups, però, bé...–, respec-
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te a la coordinació dels Mossos d’Esquadra a l’Estat espanyol, per descomptat. De 
fet, jo espero normalitzar o que es comencin a normalitzar les relacions del Govern 
de l’Estat espanyol amb el Govern català per treballar amb el ministeri. Sí que li 
he de dir que, a nivell professional, no hem deixat de treballar mai. El que passa és 
que el Govern de l’Estat decideix incomplir els acords de la Junta de Seguretat i no 
ens permet estar en algunes taules de decisió, de compartició d’informació, etcète-
ra. Però sí que li puc dir –i això sí que ho vull transmetre– que el Cos de Seguretat 
dels Mossos d’Esquadra, quan, per entendre’ns, ha de tenir relacions amb altres cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat, si parlem de seguretat i parlem de terrorisme o 
parlem del que sigui, no els costa pas gens anar i tenir relacions professionals, per 
entendre’ns, amb els cossos; és un tema més polític i de poder d’accedir a una sèrie 
de taules o de reunions, també a nivell europeu.

Algú m’ha fet algun comentari sobre com actuarem, no?, de cara a aquest estiu i 
n’han parlat diversos portaveus. Bé, la realitat és la que és. Nosaltres, aquest setem-
bre, comencem una nova promoció de mossos de cinc-centes persones, segurament 
seran, a l’entorn de cinc-centes, que acabaran el 24 de juny de l’any que ve, més o 
menys. Per tant, no els tindrem, aquests cinc-cents mossos, aquest estiu, ni al setem-
bre, ni a l’octubre, ni al novembre, fins –i esperem que tots aprovin, per entendre’ns– 
d’aquí a un any, d’acord? Per tant, amb els que tenim, hem de treballar; aquesta és 
la realitat que ens hem trobat i, amb els que tenim, hem de treballar. També els diré 
una cosa, que és que la seguretat és molt dinàmica i tu la pots anar movent, eh?, en 
funció de les necessitats i les realitats, i jo crec que aquest país ho ha demostrat i 
l’estiu passat estàvem en la mateixa situació que aquest estiu, i ens vam trobar grans 
reptes que els vam poder superar tots, amb més o amb menys encert, però, sobretot, 
amb una gran capacitat professional per part del Cos de Mossos d’Esquadra, que, 
si ha fet falta, s’ha doblat i s’ha triplicat i ha fet tot el que fes falta per a la realitat. 
No és el més òptim? D’acord. Posarem més agents? És el que farem. Que en posa-
rem més en els propers pressupostos? Aquest és el compromís, d’acord? Per tant, 
per aquí anem.

Els protocols d’actuació davant dels desnonaments, jo ho apunto, queda remès, 
però, aquí, sobretot, comptin que els Mossos d’Esquadra no deixen de ser una poli-
cia judicial i, per tant, actuen en funció del mandat dels jutges. I ja els dic jo que jo 
vaig formar part d’un acord signat entre la justícia, la Generalitat de Catalunya, els 
ajuntaments per treballar un recorregut d’uns informes en cas de vulnerabilitat en 
un desnonament, que el llançament no es fes si no hi hagués un previ informe dels 
Serveis Socials. A partir d’aquí, és la justícia, per tant, el jutge qui decideix si s’exe-
cuta o no s’executa aquest desnonament i és qui decideix si es requereixen els Mos-
sos d’Esquadra o la Policia Local o una altra policia, d’acord? Per tant, els Mossos 
d’Esquadra no deixen de ser un agent judicial, una policial judicial i, per tant, doncs 
actuen en funció del mandat judicial. No per dir-los: «Això ho feu o això ho deixeu 
de fer» els jutges actuaran d’una manera o d’una altra. No sé si em sé explicar.

I totalment d’acord amb la llibertat d’expressió. De fet, en democràcia, la llibertat 
d’expressió s’ha de garantir i s’ha de poder expressar al carrer sempre amb respecte i 
civisme, i aquesta és la manera d’entendre que hem de tenir tots plegats la democrà-
cia, no?, o sigui, jo em puc expressar al carrer, sempre que sigui amb respecte i amb 
civisme i, si no, doncs, tindrem una policia o tenim una policia o unes policies o uns 
agents policials que han de vetllar pel compliment d’això, perquè, llavors, cauríem 
en un altre costat, que no seria la democràcia.

Respecte a la CUP, m’ha parlat molt del passat. Està bé, vull dir, coses que ha-
vien passat abans, d’acord. Em serveix molt per a l’anàlisi i per tenir més coneixe-
ment de la matèria, però jo li dic que li ho enfoco més endavant.

Respecte a les Taser, escoltin, no he sucumbit a cap tipus de pressió, ni molt 
menys, no? Però, en el cas de les Taser, pensi que és un element entre el que és la 
defensa policial i una arma de foc i, ara, entremig, hi han posat la Taser, d’acord? En 
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aquest país, per actituds violentes de segons quins individus, els agents no han tingut 
cap altre remei que utilitzar les armes de foc i hem hagut de lamentar alguna mort. 
Ara mateix –ara mateix–, tenim una tercera, diguem-ne, opció o una opció del mig, 
que està entre el que és una defensa i una arma de foc.

I vostè ha parlat de persones amb malalties mentals, ho ha dit vostè. Doncs jo li 
poso el cas... A vegades, hi ha persones que pateixen malalties, que es tornen agres-
sives, que fan mal als seus familiars i que els familiars truquen a la policia i la poli-
cia, quan hi arriba i es troba una persona violenta, agressiva, no per voluntat pròpia, 
sinó per una malaltia, ha d’actuar. I els familiars, sovint, diuen: «Actueu, però no li 
feu mal.» I és normal –i és normal– i els agents han d’actuar, d’acord? La Taser pot 
solucionar aquestes situacions, perquè no hi ha cap altra solució. Entremig, quan et 
trobes en una situació d’aquestes és o la persona en qüestió la redueixes o utilitzes 
la força o, en aquest cas, doncs podem utilitzar o es podrà utilitzar un mètode que 
no és el de la força.

I compti que van acompanyades aquestes pistoles de mesures de seguretat, com 
càmeres, que, en tot cas, podrem veure i observar quin ha estat el motiu i per què 
s’ha utilitzat, en aquest cas, aquesta...

M’ha dit que no voldria que jo comparegués per morts per la Taser. No, és que 
jo no tinc ganes de comparèixer per cap mort, li ho dic de veritat. No per Taser, per 
cap mort. I jo m’esforçaré tant com pugui perquè, en el que a mi em competeix, no 
hi hagi cap mort. No vull comparèixer aquí per desgràcies; vull comparèixer aquí 
per altres..., com el que estem fent ara, altres objectius, d’acord? Això és el que jo 
voldria.

La utilització política, que m’ha comentat el representant del Partit Popular, m’ha 
parlat del major. Miri, nosaltres, amb el major i amb la intendent Laplana no actua-
rem fins que no hi hagi una informació oficial al Departament d’Interior, eh? Per 
tant, el que ha sortit en els mitjans de comunicació ho poden valorar vostès com cre-
guin oportú, però nosaltres no ens podem moure per titulars periodístics, sinó que 
ens hem de moure per realitats. I, en tot cas, quan arribi la documentació del jutjat, 
aleshores, a partir d’aquí, prendrem les comissions.

A mi m’ha passat, ja fa molts anys, i em van donar un consell, que jo li dono ara 
a vostè, i espero que no se l’agafi malament. Ha parlat de «casernes dels Mossos 
d’Esquadra». Jo, al principi, fa molts anys, vaig parlar d’una «caserna» de Mossos... 
No. Ara, sí, «comissaria», sí. «Comissaria», sí. Ho dic, perquè els sap greu, eh? Ens 
sap greu a tots, perquè la caserna s’associa a la Guàrdia Civil i la comissaria, no.

Ha parlat dels Bombers i de la bandera pirata, i que surten retolats amb missat-
ges polítics. Doncs, miri, jo faré tot el possible perquè això no sigui, eh? Jo faré tot 
el possible perquè això no sigui...

M’ha parlat dels agents metropolitans, que, potser, marxen a la zona de la costa. 
Jo li torno a dir el que li vaig dir a l’alcaldessa de Barcelona en la Junta de Seguretat: 
la seguretat és dinàmica i es treballa en funció de les realitats que es tenen. Jo, per 
molt que vulgui, no em puc inventar cinc-cents agents per demà, d’acord? Per tant, 
amb els que tenim ens mourem de la forma dinàmica determinada per garantir la 
seguretat dels catalans allà on sigui.

Respecte al Grup d’Esquerra Republicana, doncs, m’ha dit que ja ho érem... De 
fet, a l’hora d’escriure, quan he escrit el que els he llegit, ho he pensat, dic: «Si dic 
això, algú interpretarà que és que no ho som.» No. Sí que ho som, però n’hem de 
continuar sent. I, a més a més, les amenaces cada cop són fortes, en qüestions de se-
guretat i en qüestions d’emergència, les amenaces cada cop són més fortes i, per 
tant, vol dir que hem d’estar més vius que mai, no? Obrir els ulls ben oberts i tenir 
l’olfacte i tots els sentits al cent per cent, pràcticament, per ser millors.

També han comentat tot allò de l’estat del benestar, que ho comparteixo.
La cooperació internacional, per descomptat –per descomptat. Compti que, ara 

mateix, si uns individus estan a la Jonquera i fugen de la Policia dels Mossos d’Es-
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quadra i accedeixen a França, nosaltres no hi podem accedir i això no és normal 
–això no és normal. I això s’ha de solucionar, més que res perquè som un país també 
transfronterer, vull dir, eh?, som un país transfronterer.

Ha parlat del 17 d’agost. Jo crec que és un moment d’excel·lència clara i notòria 
per part del Cos dels Mossos d’Esquadra en la resolució del conflicte, crec que van 
fer el que els pertocava fer i van poder demostrar que feia molts anys que són grans 
professionals, però, fins que no t’adones, per una situació que hi ha, no saps el que 
tens fins que no ho trobes a faltar, no?, per entendre’ns, doncs és allò que hi confies, 
però, quan veus que són excels, que excel·leixen, aleshores és quan ho reconeixes. 
Per tant, totalment d’acord.

Tot el suport al conseller Forn. Té raó, he oblidat anomenar-lo a la primera frase i 
la primera paraula que hauria d’haver dit era el record per al conseller Forn, perquè, 
si jo soc conseller ara mateix és per la destitució del conseller Forn, per res més que 
això. I el dia que el conseller Forn vulgui tornar a ser conseller, si és que en vol ser, 
el primer de plegar seré jo, no tinc cap tipus de problema, però és veritat. La desti-
tució, jo crec que injusta, del conseller Forn.

Respecte als Bombers, les noves convocatòries les hem de fer, la programació 
l’hem de continuar fent; de fet, tenim un pla estratègic que hem de complir, perquè 
està aprovat, perquè està emmarcat i perquè tan sols l’únic que hem de fer és com-
plir-lo, vull dir, no hem de començar ara a fer la revisió i a mirar com estan les co-
ses, no, ja està escrit i el director de Bombers està treballant intensament en això.

Protecció Civil, la diversitat del món municipal, totalment d’acord. Jo he tingut 
episodis... De fet, el 19 de setembre d’aquest any farà dos anys d’un episodi a Premià 
de Mar d’una emergència clara, en la qual, doncs, es van desallotjar vuitanta-quatre 
famílies, va haver-hi una persona morta, etcètera i, per tant, doncs... I érem Premià 
de Mar i ens vam adonar que tampoc no teníem la musculatura. Premià de Mar, per 
dir un municipi, perquè es faci una idea, de trenta mil habitants, érem un municipi 
mitjà, no? Quan el 70 per cent dels municipis de Catalunya estan per sota dels vint 
mil habitants, doncs clar, comptes que cada cop hi ha menys recursos, no? Alesho-
res, clar, evidentment, s’ha de treballar en aquesta línia, i la directora ja s’ha posat a 
treballar-hi i està en aquesta línia.

Servei Català de Trànsit. Hem de capgirar, hem de fer tot el que faci falta per 
capgirar aquesta situació. De fet, avui, amb el director, hem començat una campa-
nya d’accidentalitat, en aquest cas en motos, eh? Hem començat una campanya a la 
qual jo els agrairia que s’adherissin, també, quan puguin, perquè també vostès són 
cares públiques d’aquest país, i, per tant, doncs, com més adherits tinguem i més 
persones representants d’aquest país tinguem adherint-nos, fent recapacitar també 
els ciutadans de que quan condueixen estiguin al cent per cent de la conducció, que 
no es permetin ni que cap WhatsApp ni que cap canvi de cançó ni res els destorbi 
de la conducció i estiguin pendents de la conducció, tot això ens ajudarà –ens ajuda-
rà. Perquè, ja l’hi dic, una part..., i no vull renunciar a la responsabilitat que tenim 
nosaltres, i una part molt gran, la tindrem nosaltres, per descomptat, però una part 
–una part– també és dels ciutadans i ciutadanes que condueixen, dels conductors i 
les conductores. I, per tant, ells també hi ha de posar una petita part, encara que si-
gui petita l’han de posar, que és estar atents quan condueixen, res més que això. I ser 
responsables de que un accident no els afecta només a ells, sinó que afecta també 
persones de l’entorn, eh?; el que condueix en sentit contrari, etcètera. Per tant, han 
de ser molt responsables que porten un vehicle i han d’estar molt pendents del que 
fan i deixen de fer.

I, per acabar, a Junts per Catalunya, doncs, agrair-li també els èxits que m’ha 
desitjat. És veritat, l’article 155 va passar factura al nostre departament, va passar 
factura. Durant sis mesos hem tingut un secretari general que, diguem-ne, jo li puc 
dir..., és una apreciació personal i, per tant, no és objectiva, però li puc dir que em 
dona la sensació que se n’ha preocupat ben poc, del departament, se n’ha preocupat 
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ben poc. I li diré dos exemples, no?: un és en el tema dels Mossos d’Esquadra, no?, 
i un altre, i l’hi diré, és el cas del Pla estratègic de Bombers. Vull dir, no s’ha tirat 
endavant res. I ara hem de tirar endavant el que hauria de..., o sigui, tenim sis mesos 
per tirar endavant el que hauríem d’haver tingut un any per fer-ho, eh? Per tant, bé, 
s’ha preocupat de fer altres coses, però no de vetllar per la seguretat i les emergèn-
cies d’aquest país. I, ja l’hi dic, és una apreciació personal.

D’acord amb més recursos humans, més recursos formatius. Avui he estat a 
l’Institut Català de Seguretat i els hi he dit, els hi he transmès. Per nosaltres una 
línia estratègica és la formació; o sigui, més formació significa més coneixement, 
més expertesa i, per tant, més excel·lència en el servei que estem prestant. Per tant, 
totalment d’acord. I també més recursos tecnològics. Avui en dia renunciar a la tec-
nologia jo crec que és del «gènero tonto», no?

La col·laboració amb els cossos de l’Estat, també ho he parlat, ho he anat contes-
tant, però és indispensable.

I el voluntariat, evidentment. Ja tenim un voluntariat en aquest país... De fet, 
aquest país, diguem-ne..., jo m’agrada dir de que les realitats d’aquest país són més 
antropològiques que polítiques, no?; segurament a altres països també, però a aquest 
especialment, i és que la gent d’aquest país té aquesta dèria de voler participar, de 
voler ajudar, de voler contribuir, de voler estar al costat de l’altre quan ho passa ma-
lament, no? I això és, bé, un tret genètic d’aquest país, antropològic, cultural, que 
hem de saber aprofitar, i més quan tenim gent que té ganes de participar i d’ajudar 
els altres, no?, en matèria de seguretat i emergències.

Parlarem dels nous marcs competencials, evidentment. Vostès són el poder legis-
latiu; per tant, vostès el que volen són lleis, derogar-les o fer-ne de noves. En parla-
rem, perquè tot és actualitzable. I, doncs, per la nostra part, no renunciarem a treba-
llar futures lleis o retocar les que tinguem. D’acord? I aquí, doncs, els demanem la 
màxima col·laboració per treballar conjuntament per buscar aquesta màxima, aquest 
objectiu final, que és el de servir més i millor els catalans.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, conseller. Doncs obrim un nou torn pels grups parlamentaris. En 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, i per un temps màxim de cinc minuts, té 
la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Conseller, fugir d’estudi no és de rebut, no és responsable, ni 
corresponsable, en una conselleria que vostè ja fa..., parlar del passat, un passat que 
tenim tan a prop, a dintre d’una conselleria, a dintre d’on ha creat problemes, dintre 
del Cos de Mossos d’Esquadra..., ens hagués sentit al seu cantó quan a vostè l’ha-
guéssim sentit parlar de solucions. Ens pot contestar què és la Clau 21, allò que un 
jutge ja ha dit i ha escrit que és aquell canal alternatiu? O tampoc l’interessa perquè 
era del passat?

Jo crec que la seva responsabilitat i corresponsabilitat dintre de la conselleria 
és veure aquest passat tan proper, posar-hi remei, perquè dintre del Cos de Mossos 
d’Esquadra encara estan patint tot allò que ha passat. El que no pot ser és un cos de 
Mossos d’Esquadra dividit. El que no pot ser és un conseller que no agafi el proble-
ma i el vulgui solucionar.

Podem parlar de la llei. Vostè acaba parlant de les lleis. Compti amb nosaltres. 
Llei de segona activitat. Però no invents com els que vàrem veure, que moció pre-
sentada la tirem per terra i presentem un document que no contemplava res. Volem 
una llei de segona activitat curosa i que dignifiqui el cos.

Parlem també de quina ha de ser la inversió. Com li deia abans, estarem molt 
amatents; estarem molt amatents a quin serà el pressupost, a aquesta carta als Reis 
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que li deia, poder, aquesta carta als Reis. Per desgràcia –i vostè ve d’un ajuntament–, 
tot va supeditat als diners; si no hi ha un calaix pressupostari podem parlar...

Sap què és el que passa en aquest Parlament? Que portem molts anys, quatre 
anys..., a vegades, les legislatures, com hem vist, són més curtes i continuades, però 
sap què passa? Que continuem parlant del mateix, quan aquí hi ha hagut una gestió 
inhàbil o gestors que han demostrat la seva inutilitat per trobar solucions. El que li 
demanem és que estigui... He agafat aquestes últimes paraules: «Comencem a tre-
ballar.» El poder legislatiu..., el règim disciplinari de Mossos el vàrem aprovar en 
ple la legislatura passada; el poder executiu el va deixar decaure. Comptarem, li re-
cordarem..., intentarem que vostè estigui al cantó nostre en tot allò que hagi de ser 
millorar, adequar, també des del poder legislatiu. I comptar amb el seu suport quan 
sigui i passi aprovat a l’executiu.

Dit això, com li deia abans, Clau 21, m’agradaria que ens en parlés. Li he pregun-
tat també si es va espiar, o es varen crear espies a dintre, o es va buscar qui espiava, 
qui controlava. La gestió de la DAI. Pensa vostè renovar la DAI? 

Una pregunta molt concreta. Els serveis jurídics d’aquesta casa... Perquè vostè 
diu: «Si té dubtes...». Jo no dubto de cap efectiu dels Mossos d’Esquadra; poder de 
les ordres polítiques i d’alguna cúpula de comandaments, que ja hem vist a on són, 
per on passen i últimes notícies com les d’aquesta tarda.

Però, permeti’m que l’hi digui: em pot contestar concretament quants expedients 
als serveis jurídics han arribat contra agents per tota la seqüència des del setembre, 
octubre? Ens en pot donar la dada? Em sembla que des que agafem una conselleria, 
aquesta dada seria fonamental conèixer-la; poder ja no m’hagués preguntat o ja no 
m’hagués dit «vagi vostè a denunciar», perquè veuria el volum que els està arribant.

Dit això, vostè, a la permissivitat dels símbols partidistes, de tot l’àmbit que hem 
vist a les platges, carreteres, autopistes, hi pensa posar remei? Pensa posar els ope-
ratius i les operacions oportunes? Miri, si vostè està per la feina, nosaltres estarem 
al cantó de la seva gestió; mentre veiem omissió o fugir d’estudi, ens tindrà davant, 
ens tindrà enfront i demanant-li i exigint-li el que és de rebut: una responsabilitat i 
corresponsabilitat des del càrrec que ocupa des de fa breu temps.

I, per últim, recopilatori de documents. Jo crec que li queda molta feina per fer 
des de que ha entrat a la conselleria. I jo li aconsello: posi’s al dia, no es deixi acon-
sellar de paraula sinó vegi vostè els documents i tot el que té acumulat i la feina que 
hi ha per fer.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. No ha arribat a esgotar el temps. (Veus de fons.) 
No, no; ha estat un rellotge que estava funcionant encara.

En nom del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula 
l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Només per fer algun comentari a alguna qüestió que jo 
crec que no ha quedat del tot ben entesa o ben explicada en referència a l’accés a da-
des de les policies locals al Cos de Mossos d’Esquadra. Jo crec que està vostè equi-
vocat, i ho explicaré. És a dir, si les policies locals demanen una determinada infor-
mació, unes determinades dades, donen una foto; és a dir, Mossos d’Esquadra no es 
nega a donar aquestes dades. Però jo el que dic és: si una policia local vol treure les 
dades delinqüencials d’una determinada zona, d’un determinat barri que l’interes-
sa, no ho pot fer. En aquell... (Veus de fons.) Perdó? Una zona o un barri determinat 
–una zona o un barri determinat. No ho poden fer. Tu tens una foto fixa. Jo el que 
demano és, home, si les policies locals alimenten el sistema de Mossos d’Esquadra, 
que puguin entrar amb la mateixa igualtat de condicions. Perquè se’n faci una idea, 
senyor conseller, un sergent de la Policia Local té menys autorització que un agent 



DSPC-C 35
28 de juny de 2018

Sessió 2 de la CI  36

dels Mossos d’Esquadra –un sergent de la Policia Local té menys autorització que 
un agent de Mossos d’Esquadra. I jo crec que això són les coses que s’han de mirar.

En el tema de la segona activitat, ja m’alegro del compromís que vostè assumeix, 
però permeti’m també que li doni, que li faci una petita advertència. I és que ja es 
va presentar, com ha comentat abans el company de Ciutadans, ja es va presentar 
des del Govern, una proposta de llei de segona activitat. El problema que tenia..., el 
problema més greu, que tenia més problemes, però el més greu era que no contem-
plava tots els cossos d’emergència en un pla d’igualtat, i es deixava alguns dels cos-
sos d’emergència. I això ja creiem que de partida no ho podem permetre; els grups 
parlamentaris de l’oposició, almenys. Per tant, aquest advertiment.

I després, amb la campanya forestal d’aquest estiu, permeti’m conseller que bé, 
que doni alguns fets, perquè els que ens escolten puguin valorar i arribar a les seves 
conclusions, perquè aquí res a veure ni amb el 155, si m’ho permet, i l’hi dic amb tot 
el «carinyo» del món, ni amb la manca de finançament. Aquí estem parlant de temes 
de gestió. La situació amb la que avui ens trobem –que és veritat que vostè s’hi troba 
perquè acaba pràcticament d’arribar però– ve de lluny, ve d’una deixadesa de lluny. 

Només alguns fets, vull posar damunt de la taula. A principis del 2017, mirant un 
contracte de rènting pel tema de la roba de parc i de bombers. La previsió era que 
a finals del 17 es licités aquesta roba. Es demanen mostres..., es preveu adjudicar, 
al final, a principis del 2018. El 2018 no s’adjudica, tampoc. Es va adjudicar fa una 
setmana, aquesta roba d’estiu –aquesta roba d’estiu–, quan es pretenia garantir, per 
part de la Generalitat, comprar la roba indispensable. Però que sàpiga que aquesta 
roba arribarà a l’octubre, passada la campanya forestal d’estiu. Jo ho veig una certa 
negligència. 

Què passa amb les espatlleres, que, com vostè deu saber, és on va l’equip de res-
piració autònom, una qüestió absolutament vital pels bombers. Doncs una mica el 
mateix. Hi ha una adjudicació, dos empreses, una que es compromet a tenir recan-
vis en menys de quaranta-vuit hores; la que no es compromet a tenir els recanvis 
en menys de quaranta-vuit hores, curiosament, perquè té un menor preu, és la que 
s’acaba emportant l’adjudicació, i ningú ha contemplat, en aquest plec de clàusules, 
que aquesta empresa nova trigarà dos mesos en revisar tots els equips de respiració 
autònoma dels bombers. 

Cinturons de seguretat, camions de primera sortida, senyor conseller. Fa cinc 
anys, uns delegats de prevenció de Bombers denuncien a inspecció de treball; ins-
pecció de treball diu: «No pot pujar ni un sol bomber si no hi ha el corresponent 
cinturó de seguretat.» A la inspecció de treball, des de Bombers, se’ls diu que hi 
ha previst comprar noranta-dos BRPs nous, i no ha sortit ni l’oferta pública, que 
jo sàpiga. Ho acaba d’anunciar vostè. Hi ha una partida, és veritat, adjudicada, de 
cent mil euros, si no m’equivoco, per posar els cinturons de seguretat, però que jo 
sàpiga no s’ha començat a posar a dia d’avui. Estem parlant de la campanya d’estiu 
d’aquest any.

I, bé, el tema d’inversió en parcs, què li he de dir que no sàpiga vostè? Però jo 
crec que també un tema important, i ja que ens hem posat en els temes de feminis-
me i d’igualtat de gènere, és l’adaptació dels parcs per a les bomberes dones, perquè 
ja tenim dos promocions en què hi han hagut bomberes dones i que no es troben els 
parcs adequats a aquesta nova situació.

I, en fi, podríem parlar també del contracte de manteniment de vehicles, que no 
li vull insistir més en el tema. Es troba en una situació molt fotuda, conseller. Jo sé 
que acaba d’arribar, però ha de ser conscient d’això. I tenim problemes arrossegats 
ja per una manca de valentia o d’aposta política que ve de fa molt de temps. I, per 
tant, conseller, entendrà que li torni a dir, doncs, allò de facta, non verba, amb tota 
la bona consideració que li podem tenir, facta, non verba, fets i no paraules, i co-
menci ja al més aviat possible, si us plau.

Gràcies.



DSPC-C 35
28 de juny de 2018

Sessió 2 de la CI  37 

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom 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. Sí. Només tres coses, conseller. La primera és: vostè sap que 
al Parlament hem creat una comissió d’investigació sobre els atemptats del passat 
agost, a Barcelona i Cambrils. Evidentment, demanar-li la seva plena col·laboració. 
Gent important del seu departament passarà per aquesta comissió. Hem habilitat el 
secret de les compareixences dels cossos policials; per tant, quedarà estrictament en 
el marc dels ponents que participen a la comissió. Per tant, demanar-li, en aquest 
tema... I, en el seu moment, farem conclusions; conclusions que poden ser impor-
tants i poden ajudar també, des del punt de vista parlamentari, a abordar el fenomen 
del terrorisme, que l’abordarem des de molts punts de vista, plurals, complexos. 
I, per tant, dir-li, doncs, que és una comissió important a nivell de Parlament, que la 
col·laboració del seu departament és important.

Segona. Nosaltres també ens vam oposar, en el seu moment, a les pistoles Ta-
ser. I vostè feia un argument d’aquesta arma no letal que nosaltres ja l’hem sentit, 
fa anys, amb el tema de les pilotes de goma. Quan es parlava de les pilotes de goma 
se’ns explicava el mateix: «No és una arma letal, és una intermediació entre l’arma 
letal, etcètera.» Al final es van prohibir. Les pistoles Taser també s’acabaran prohi-
bint, conseller, perquè són perilloses, igual que les pilotes de goma eren perilloses 
fins que es va demostrar..., perdó, fins que massa gent va perdre els ulls. I les pistoles 
Taser, per desgràcia, acabaran prohibint-se el dia que massa gent perdi no sé què. 
Però aquesta és una desgràcia que mai havia d’haver arribat. Però, en tot cas, el tema 
el seguirem tractant, però crec que els arguments que ens ha donat són arguments 
vells, conseller, arguments molt vells; ja els hem sentit.

I, en tercer lloc –i per acabar–, miri, jo crec que necessitem uns mossos, una 
policia de Catalunya despartiditzada; que no vol dir despolititzada, perquè ja estem 
d’acord que les polítiques de seguretat són una política central i, per tant, és política 
això. Però sí uns mossos despartiditzats. Això és un tema molt important, conseller. 
Per tant, vol dir que funcionen, professionalment, independentment dels fluxos polí-
tics que afecten la política catalana, que en els darrers temps, doncs, fluctua de for-
ma important. Vostè no és qualsevol conseller de govern, és el conseller d’Interior. 
I el conseller d’Interior en un govern, el de Catalunya i en qualsevol govern, és un 
conseller o un ministre molt important, perquè els cossos i les forces de seguretat 
no són un banderí de ningú, són de tots. I, per tant, li demano –i amb això acabo– 
que aquest criteri el faci sentir i l’imposi al Govern, encara que pugui haver, dins 
del Govern de Catalunya, alguna persona que pugui pensar que no, que els Mossos 
són part del seu projecte polític. No, els Mossos són part del projecte polític global, 
que és el nostre, que és el de Catalunya. I, per tant, li demano expressament que faci 
servir aquest criteri –que crec, pel que li he escoltat, que també és el seu criteri– i, 
per tant, que això..., d’alguna forma en el Govern se sàpiga que vostè en aquest tema 
serà una barrera, en el cas de que es pugui posar en dubte.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, senyor conseller, sortim d’aquesta comissió molt i molt i molt preocupades. 
Ha fet vostè una declaració que no podem entendre en cap cas. Vostè ha animat a 
aplicar les Taser a persones amb malalties de salut mental, obviant tots els informes 
de tots els organismes de defensa de drets humans. Les Taser no estan recomanades 
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per a persones amb malalties mentals, amb malalties de salut mental ni en cardiopa-
ties. És que no entenem la declaració que ha fet vostè. Estem molt preocupades per 
la seva declaració. Quina formació ha donat als agents de la policia, si vostè no sap 
que no es poden aplicar aquestes armes a persones amb malalties de salut mental i, 
a més, anima a fer-ho?

A veure, vostè diu que les Taser són una defensa entre la defensa policial i l’arma 
de foc. L’ús de l’arma de foc al Principat és pràcticament residual. I, per tant, el que 
succeirà és que la policia no farà servir les Taser en comptes d’una arma de foc. I el 
que sí que passarà és que, en comptes de fer servir procediments de contenció me-
cànica, farà servir la Taser. Tenim informes del Parlament d’Anglaterra, on ja s’han 
produït morts, en què diuen que estan molt preocupats i que tenen un problema amb 
les Taser, perquè les fan servir els agents de manera normalitzada, perquè és més 
fàcil fer servir la Taser que no immobilitzar amb el cos una persona.

Senyor conseller, com ha pogut fer vostè aquestes declaracions en el marc d’aques-
ta comissió? És que no coneixem encara ni el reglament sobre l’ús de les pistoles 
elèctriques, ni el protocol normalitzat de treball, ni el reglament sobre la formació 
impartida, ni els mecanismes de control ni les mesures organitzatives de control i 
auditoria interna adoptades. Ha seguit vostè les conclusions del grup de treball que 
va tenir lloc en aquest Parlament? Les ha seguit, vostè? On estan aquests docu-
ments? Els ha fet públics?

I, per últim, donat que no tenim temps, dir-li que nosaltres sol·licitem la restitució 
de Patrícia Plaja, que va ser apartada del seu càrrec per criticar el poder judicial res-
pecte a la sentència de La Manada. Li demanem que sigui restituïda en el seu càrrec 
de cap de Comunicació dels Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la il·lustríssima senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Seré breu. Conseller, com ha comentat, tindrà aliats 
per part del nostre grup, aquí al Parlament, per cobrir les places de mossos i bom-
bers amb noves convocatòries, i també per cobrir les mancances en material, ves-
tuari, els parcs i comissaries; tindrà un aliat, en aquest sentit.

Ens alegrem del compromís que ha manifestat pel tema de la segona activitat en 
els comandaments. Creiem, des del nostre grup, que és un tema que cal abordar; cal 
treballar-hi i cal buscar solucions al tema de la segona activitat. Per tant, ens ale-
grem de que hagi manifestat aquest compromís a la resta de comandaments.

I, per anar acabant, dir que tindrem molta feina a fer, aquesta legislatura, tots 
plegats. Per tant, posem-nos a treballar perquè hi hagi una bona dinàmica entre tots 
i perquè puguem treballar en favor de la seguretat i les emergències del nostre país.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Bé, els Mossos són un cos amb tres-cents anys d’histò-
ria –tres-cents anys d’història–, que han anat seguint sempre les vicissituds del país i 
que finalment han acabat sent la policia integral de Catalunya. Una policia molt ben 
valorada, perquè a l’última enquesta de seguretat pública de Catalunya obtenen un 
7,3 sobre 10, i un 73 per cent dels enquestats, dels 5.931 enquestats, li assignen una 
puntuació de notable o excel·lent.

Treballem –treballem des d’aquest Parlament; treballem des d’aquest departa-
ment– perquè això continuï i sigui així; que no sigui una llosa el fet de que els 
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Mossos d’Esquadra no puguin intercanviar intel·ligència amb altres organitzacions 
policials, i que els Mossos no es puguin coordinar amb altres òrgans estatals o inter-
nacionals, sobretot –sobretot– en matèries preventives i reactives, per les amenaces 
de caràcter terrorista.

Exigeixi la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya; exigeixi que els 
acords que allà es prenen siguin executius i es compleixin. Desenvolupi el Pla estra-
tègic de bombers; recuperin-lo, aprofitin el temps, aquests sis mesos que els queda, 
de la millor manera possible. I només dir-li que estem aquí a la seva disposició i que 
ens trobarà amatents a totes aquestes circumstàncies que vostè ha demanat. 

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per respondre als grups parlamentaris i durant 
un temps d’uns quinze minuts, té la paraula... (Veus de fons.) Els que necessiti, amb 
aquest límit. Té la paraula l’honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

Miri, senyor Castel, la Clau 21 jo no sé el que és. Ho hem hagut de buscar, per-
què la Clau 21 deu ser..., no es coneixia, eh? En tot cas, jo quan vaig ser objector de 
consciència a la Creu Roja teníem la Clau 21, que significa una cosa, però deduei-
xo que no deu ser aquesta, la que vostè em deia, no? (Rialles.) Llavors, com que era 
una clau nova, i com que estic amb un argot nou, treballant, eh?, perquè també..., un 
argot policial... Però jo, pel que he pogut veure, pel que m’han ensenyat, és un codi, 
com un codi d’unes trucades o una cosa així. En tot cas, jo, si vol, després m’ho 
explica, el que és la Clau 21, i ja, miri, m’haurà ensenyat una cosa que serà bo que 
conegués...

No se m’enfadi, eh? L’hi dic, perquè és el que em surt ara al cap, com a manera 
d’entendre’ns, eh? Però allò de cree el ladrón que todos son de su condición, no?, 
diuen en castellà, eh? Si vostè es pensa que jo donaré ordres partidistes o polítiques 
als Mossos per actuar i perquè deixin de banda la seva professionalitat, és que vostè 
està equivocat de bat a bat. I si vostè ho creu amb el conseller Forn, també –també. 
Vam garantir, absolutament i escrupolosament, el compliment de la llei per part dels 
Mossos d’Esquadra. D’acord? Per tant, escolti, no ens n’anirem cap aquí. No ens 
n’anirem cap aquí i no marxarem d’aquí.

Li he volgut puntualitzar si era... Jo he entès «persona» i vostè anava dient «zona» 
o «barri», no? D’acord. Jo el que li deia és el tema del NIP, l’antecedent de persones, 
els antecedents que tenim penals tots –els que en tenen, vaja–, per poder conèixer 
també quan es deté o quan s’atura una persona, saber amb qui..., o sigui, si és una 
persona perillosa o no. Respecte a les zones o barris, m’ho apunto, m’ho emporto..., 
vull dir, serà una cosa que comentaré amb el director general i amb qui calgui.

La segona activitat per a tots els cossos, doncs també ens ho apuntem; ens ho 
apuntem com a deure.

Parlava de la campanya forestal i he fet un especial èmfasi en tot això. És veritat, 
jo en vaig parlar amb el conseller Jané, que és el conseller previ al conseller Forn, 
que, diguem-ne..., ho ha dit el senyor Castel, em sembla, o el diputat Castel, que eren 
dos anys, no?, legislatures de dos anys, ha dit vostè. Doncs, en aquests quatre anys, 
la situació que es va trobar el conseller Jané va ser bastant complicada en un mes 
–va ser molt complicada. L’herència que va rebre, diguem-ne, del gestor anterior va 
ser bastant complicada. I va fer tots els esforços per tirar endavant tot el que és el 
Pla estratègic de bombers. Per tant, anem amb retard, sí; la situació que es va trobar 
va ser força crítica.

Catalunya en Comú Podem... Jo crec que no té res a veure el que és la pilota de 
goma amb el que és la Taser; crec que no hi té res a veure. És més: he vist –he vist–, 
al llarg d’aquests dies –crec que va ser el diumenge, l’endemà de que jo vaig ser con-
seller–, que ja corria que es feien servir bales de goma quan estaven prohibides en 
aquest país... I és que no es van utilitzar. I, a més a més, va ser..., em sembla que va 
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ser un exemple o una foto concreta de Mataró, no?, que vaig estar en contacte amb 
l’alcalde per les manifestacions... No. No. Les Taser són un altre exemple.

M’ha parlat dels Mossos despartiditzats. La resposta que li he fet al senyor Cas-
tellà jo crec que és..., la pot entomar vostè també. No són de ningú, no; són dels ca-
talans i les catalanes. Són patrimoni de Catalunya i, per entendre’ns, ai del que vul-
gui aprofitar-se de tot això. Em barallaré amb qui calgui per defensar..., entengui’m, 
em barallaré, en el bon sentit, amb qui calgui per defensar tot el..., diguem-ne, la 
protecció i la garantia que els Mossos d’Esquadra són la policia de Catalunya, i els 
Bombers són els bombers de Catalunya, i que no responen a altres mandats que no 
siguin els de la seguretat, les emergències, la coordinació, etcètera. Aquí, el que en-
tengui que aquí farem política o jo faré política, s’equivoca de bat a bat. Hi ha altres 
conselleries que faran molta política i han de fer molta política. I vostès fan molta 
política i aquí hem de tenir debats polítics en molts temes, però no en l’execució de 
les ordres ni en les directrius policials, ni molt menys.

La Patrícia Plaja no la puc restituir perquè no ha estat destituïda. Una persona 
que no ha estat destituïda no la puc restituir. Però miri que la tendència del Govern 
actual ha sigut la de restituir totes les persones destituïdes pel 155 o tentacles del 
155. Per tant, en el cas que fos destituïda, jo l’hauria restituït. Tot i això, no vull cen-
trar-ho en aquesta persona en qüestió, ni molt menys; vull dir, ella forma part d’una 
sèrie de persones que van tenir una sèrie de decisions polítiques, jo crec que desen-
certades absolutament, que és fer destituir una sèrie de gent, que en el seu cas crec 
que no va ser així. 

I dir-li que els Mossos d’Esquadra estan en comissió permanent interdeparta-
mental per com actuar en casos de malalties mentals respecte a les Taser, coordinant 
i buscant els millors mètodes haguts i per haver-hi.

I, respecte a Esquerra i Junts per Catalunya –com han dit abans, i aprofito ara...–, 
la Junta de Seguretat de Catalunya, farem el possible per convocar-la, però primer 
el que hem de fer és complir els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya ja feta 
i que no depèn de nosaltres, que depèn del Govern de l’Estat espanyol. Entre d’al-
tres coses, estem parlant molt de fer més mossos i tenir més mossos. En l’actualitat 
la xifra de deute de l’Estat espanyol pel que fa al capítol dels Mossos d’Esquadra és 
a l’entorn dels 800 milions d’euros. Si l’Estat espanyol ens pagués el deute que té 
ell amb el Govern de la Generalitat a l’entorn dels Mossos, segurament, escolti’m, 
estaríem parlant de les convocatòries no de cinc-cents en cinc-cents, sinó que ja les 
tindríem fetes en dos anys; no sé si m’explico. Però la realitat és aquesta. 

O sigui, no són els 16.000 de deute fiscal, no, no; són capítols concrets, acords 
concrets, deutes concrets, que estan detallats i que el Govern de l’Estat espanyol 
ens deu. Per tant, ja farem tot el que puguem dins de les nostres restriccions pressu-
postàries, però, evidentment, si arriben els diners de compromisos, per exemple de 
la Junta de Seguretat de Catalunya, doncs, evidentment tot això serà més fàcil i no 
ens haurem de discutir tant, vostès i nosaltres, si van vint per aquí o trenta per allà.

Gràcies, president.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor conseller. Doncs, bé, donar-li les gràcies per la seva 
compareixença en aquesta sessió informativa davant de la Comissió d’Interior; tam-
bé al secretari general del departament, i a tots els membres del seu departament 
que l’han acompanyat en aquesta compareixença. 

I en aquests moments, doncs, farem una..., no un recés, sinó que senzillament 
acomiadarem el senyor conseller per seguir amb l’ordre del dia i continuar amb 
aquesta comissió amb normalitat.
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La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i set minuts i es reprèn a tres quarts de 

sis i tretze minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.
Abans de continuar amb els següents punts de l’ordre del dia, demano als porta-

veus que informin la Mesa de les substitucions que hi han. (Ferran Roquer i Padrosa 
demana per parlar.)

Ferran Roquer i Padrosa

President... Sí; en Narcís Clara substitueix el senyor Marc Solsona, i el senyor 
Francesc Ten substitueix el senyor Lluís Guinó.

El president

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Republicà?

Montserrat Fornells i Solé

Sí; la senyora diputada Irene Fornós substitueix el senyor diputat Francesc Via-
plana.

El president

Molt bé. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jean Castel Sucarrat

El diputat Sergio Sanz substitueix Munia Fernández.

El president

Molt bé. 

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00015/12, 356-00016/12, 356-00017/12 i 356-00044/12

Doncs els punts de l’ordre del dia del 2 al 6, els que resten, són tots ells sol·lici-
tuds de compareixença; un que afecta –el número 2– un membre del Govern, el di-
rector general de Protecció Civil. Els recordo que aquestes compareixences després 
s’hauran de substanciar en el termini d’un mes. 

Tenen a veure amb qüestions..., en concret, jo crec que podríem mirar de..., no 
sé si algun portaveu té alguna altra posició, però jo crec que podríem agrupar les 
que tenen a veure amb seguretat vial, que em sembla que hi han tres propostes que 
a més a més no són de membres del Govern, són de la Fundació Comissariat Eu-
ropeu de l’Automòbil, de la Fundació RACC, i la darrera, doncs fa referència a una 
sol·licitud de compareixença del comissari Ferran López, excomissari en cap dels 
Mossos d’Esquadra. 

Per tant, no sé si es poden aprovar per assentiment totes elles. (Pausa.) Si no és 
el cas, doncs, passarem a sotmetre-les a votació. 

Jo els proposava aquesta proposta, eh?, fer la número 2 d’una banda; de la 3 a 
la 5, conjuntament, i la 6 conjuntament. No sé si algú dels proposants vol defensar 
les propostes que fa. En aquest cas, no sé si el Grup Parlamentari de Ciutadans... 
(Pausa.)

Alfonso Sánchez Fisac

Sí; president, gràcies. Nuestra intención, en el número 2 en concreto, sobre la 
comparecencia de la directora, en este caso María Isabel Ferrer Álvarez, directora 
general de Protección Civil, es para que venga a dar cuenta de lo ocurrido este in-
vierno con el plan Neucat, donde vimos aquellas nevadas donde se colapsaron las 
carreteras; donde la C-25, por ejemplo, en Girona, más de..., bueno, varias docenas 
de conductores estuvieron toda la noche en la carretera sin poderse mover. Y que 
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venga un poquito a explicar qué es lo que pasó, cómo podemos solucionarlo y que 
no pase cada año, que tengamos siempre estos mismos problemas.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez Fisac. 

Sol·licitud de compareixença de Ferran López, comissari en cap dels 
Mossos d’Esquadra, perquè informi sobre el procés de destitució de la 
responsable de Comunicació del cos (retirada)

356-00045/12 

En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor Joan 
Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. És evident, pel que hem sentit avui del conseller, que necessi-
tem aclarir quina és la situació de la senyora Plaja, perquè avui ell mateix ha afirmat 
que no estava destituïda. Llavors, Junts per Catalunya ens ha ofert poder fer una reu-
nió del secretari general amb aquells portaveus que ho estimin oportú, i nosaltres, 
si això és així, i aquest grup s’hi compromet, nosaltres retiraríem la compareixença.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, efectivament, ens hi comprometem. Els portaveus dels grups que ho desitgin...

El president

Sí, un moment. 

Ferran Roquer i Padrosa

Ai, perdó.

El president

Sí, senyor Roquer, doncs, expliqui aquest posicionament.

Ferran Roquer i Padrosa

Si li sembla al president, ja parlem de tots, i després només votem. Doncs bé, sí 
que ens sembla oportú, i a més ens sembla convenient, de tenir una reunió amb el 
secretari general, que ens expliquin als portaveus dels grups parlamentaris d’aquesta 
comissió quina és la situació de la senyora Plaja.

El president

Sí? (Pausa.)

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí.

Ferran Roquer i Padrosa

Molt bé.

El president

Per tant, en base a aquest consens dels dos grups, s’entén que el Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem retira el sisè punt de l’ordre del dia. Per tant, de-
cau aquest punt, que es substanciarà de la forma que s’ha dit més endavant.

Sol·licituds de compareixença acumulades (continuació)
356-00015/12, 356-00016/12, 356-00017/12 i 356-00044/12

Per tant, sotmetem ara a votació el punt número 2, que és la sol·licitud de com-
pareixença del director general de Protecció Civil davant de la Comissió d’Inte rior 
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perquè informi sobre l’execució del Pla Neucat el 2017 i el 2018, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor?
Nou vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Són 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà.
Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud de compareixença.
Ara sotmetrem a votació els punts número 3, 4 i 5. Llegiré els punts, perquè que-

din clars.
El punt número 3: sol·licitud de compareixença d’una representació de la Funda-

ció Comissariat Europeu de l’Automòbil davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre la situació de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

El punt 4: sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació RACC 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de la seguretat vial i les 
propostes per a millorar-la, presentada pel mateix Grup Parlamentari de Ciutadans.

I el punt número 5: sol·licitud de compareixença de Lluís Puerto, director de la 
Fundació RACC, o de Carme Gibert, responsable del Departament de Programes 
de la Fundació RACC, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la cam-
panya «Park your phone», presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor?
Voten a favor els grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, el Grup 

Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari Socialistes.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari 

de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queden aprovades les tres propostes de compareixença davant d’aquesta 

comissió, que seran substanciades tan aviat com es pugui.
Sense més a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i cinc minuts. 
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