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Sessió 3 de la CI

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

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

secretari, Lluís Guinó i Subirós, i de la secretària en funcions, Anna Tarrés i Campà. Assis-

teix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

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

mas Gragera Velaz, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez 

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

Roquer i Padrosa, Marc Solsona i Aixalà i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Ferran Civit i 

Martí, 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  

i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 

Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Giro-

na (tram. 250-00004/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 18; esmenes: BOPC 

120, 9).

2. Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de Figueres (tram. 

250-00005/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 19; esmenes: BOPC 120, 10).

3. Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès (tram. 250-

00062/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 11; esmenes: BOPC 120, 14).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt (tram. 250-00075/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 38, 9; esmenes: BOPC 120, 16).

5. Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de segure-

tat a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00078/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 38, 13; esmenes: BOPC 120, 17).

6. Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (tram. 

250-00128/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 13; esmenes: BOPC 

120, 24).

7. Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a infants 

i joves (tram. 250-00130/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

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

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 16; 

esmenes: BOPC 120, 25).

8. Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’in-

cendis de vehicles elèctrics (tram. 250-00165/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

77, 49; esmenes: BOPC 120, 32).

9. Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia 

i els Mossos d’Esquadra (tram. 250-00167/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 77, 52; esmenes: BOPC 120, 34).

10. Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el mate-

rial dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00195/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
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i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

89, 5; esmenes: BOPC 120, 34).

11. Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera 

amb ciclistes implicats (tram. 250-00216/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació (text presentat: BOPC 100, 30).

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

sobre les actuacions davant les agressions feixistes (tram. 354-00008/12). Maria Sirvent 

Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

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

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

sobre les mesures adoptades en matèria de detecció i prevenció del terrorisme gihadista i 

de protecció ciutadana el darrer any (tram. 354-00015/12). Jean Castel Sucarrat, del Grup 

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

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

sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols 

de l’espai públic (tram. 354-00017/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

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

sobre la informació que tenien els Mossos d’Esquadra provinent dels serveis d’informació 

dels Estats Units d’Amèrica amb relació a les amenaces terroristes (tram. 354-00018/12). 

Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació a la mili-

tància independentista al voltant dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 

17-A (tram. 354-00019/12). Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-

mativa.

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

sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Bar-

celona (tram. 354-00024/12). Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos 

d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la difusió de les actuacions 

dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l’espai públic (tram. 

356-00183/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

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

d’Interior perquè informi sobre la manca d’interoperabilitat de les bases de dades dels 

Mossos d’Esquadra amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Orga-

nitzat (tram. 356-00185/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bona tarda, obrim la sessió número tres d’aquesta Comissió d’Interior, correspo-
nent al dimecres 26 de setembre.

El primer punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre l’augment 
d’efectius policials de la demarcació de Girona, presentada... (Montserrat Fornells i 
Solé demana per parlar.) Sí?

Montserrat Fornells i Solé

Des del nostre grup, el diputat Ferran Civit substitueix el diputat Francesc Via-
plana; comunicar això.
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El president

Moltes gràcies. I per part de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

Des del nostre, la diputada Anna Tarrés substitueix el diputat Eusebi Campde-
padrós.

El president

Moltes gràcies. (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí..., per part de la 
CUP?

Maria Sirvent Escrig

Sí, des de la CUP - Crida Constituent, la diputada Natàlia Sànchez em substituirà 
a mi, Maria Sirvent, en el punt 2.

El president

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona

250-00004/12

Doncs bé, com deia, el primer punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment d’efectius policials de la demarcació de Girona, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Per presentar la proposta de resolució, té la parau-
la l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. És una proposta de resolució que va en la línia de te-
nir l’adequació envers les ràtios que ens orienten a nivell europeu, a nivell estatal, a 
nivell també autonòmic. Aquesta proposta de resolució, com veuran, aportava dades 
el 2016, dades que s’han vist alterades, ja, amb les noves que han sortit del Minis-
teri d’Interior el 2017, on ja ens apunten un repunt en la mateixa valoració de gener 
a juny de l’any passat, d’un 11 per cent a la província de Girona, amb alteracions...

Els aportaré un parell de dades, només, per exemple, al municipi de Figueres, un 
168 per cent més que el primer semestre de l’any passat. Vull dir, aquesta proposta 
anava amb dades 2016, ara ja els parlo dades 2017. Entenem que aquest augment de 
la inseguretat a la província de Girona hi hem de posar fre. Nosaltres sempre hem 
dit que necessitem la ràtio de Mossos d’Esquadra necessària per assolir l’objectiu 
que té una competència estatal derivada a una comunitat autònoma com és Cata-
lunya.

Assolir l’objectiu..., assolir aquest objectiu és la nostra obligació com a Parla-
ment, també des del legislatiu, i entenem que ens hem vist aturats, amb promocions 
de nous efectius. Tots sabem els perquès, també a vegades parlem de la voluntat. 
Portem aquí molts anys sense veure una nova promoció de Mossos d’Esquadra, 
però el que no és de rebut és que continuem la permissibilitat de la inseguretat in 
crescendo a tota la província de Girona. Li podria donar dades de Blanes, de Llo-
ret, amb augments, també, del 52, el 83, o el 27. Dades que van a pitjor, dades que 
demostren que no hi ha hagut ni voluntat..., vostès parlen sempre, perquè..., entra-
rem en el torn, també, de les esmenes després, no? Perquè jo quan veig: «Valorar, 
pensarem, mirarem, continuarem...» Escolti’m, aquí no hi ha compromís. Nosaltres 
volem compromís. El fet de governar té una responsabilitat implícita, que és prendre 
decisions i no valorar-les.

Si vostès no tenen les dades, i jo crec que vostès tenen les mateixes dades que 
jo, que els permetria ja no posar davant d’una esmena: «valorar». Valorar, es pot va-
lorar en base a les dades reals que tenen, igual que jo tinc. Valorar la urgència que 
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té, i pateix la província de Girona i les solucions que hi han d’abocar. Solucions que 
passen per pressupost, per un pressupost adequat, que ens la garanteixi... I, si em 
permeten, els diria: per assolir aquells vint mil efectius que més o menys ens fan 
falta, a nivell de Mossos d’Esquadra, per garantir aquesta competència derivada en 
una comunitat autònoma com és Catalunya, el que haurien de fer, poder, és un pla a 
diferents anys vista, que, governi qui governi, tinguéssim inclòs i assegurat un pres-
supost que ens donés viabilitat a aquestes noves promocions.

Permetin-me, no només el que és la província de Girona, també, que és la meva 
província, però també sortint una mica de la proposta de resolució, el que dema-
naríem és que fos per a tot Catalunya aquest repartiment adequat, entenent que és 
la coherència en la gestió, és la responsabilitat amb l’acció i per assolir objectius. 
Governar no és mantenir el problema, posar pedaços al problema i veure in cres-
cendo la inseguretat. Governar és prendre decisions, com els he dit, prendre deter-
minacions amb un pressupost i que doni plena garantia a assolir els objectius que 
tots ens marquem.

La província de Girona no pot aguantar més aquesta inestabilitat. Pensem que 
tenim municipis amb alerta continuada amb bateries de denúncies continuades,  
que les podem veure tant a les ABP com a diferents comissaries. I els diré més: quan  
no tenim la ràtio de mossos oportuna, per donar compliment i garantia a aquesta 
competència, el que hauríem de fer, també, és una col·laboració plena en el sentit 
de col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, plena col·laboració.

I deixem de posar la paraula «continuar»; «continuar» vol dir que ja s’està fent. 
Dues dades: quan la Guàrdia Civil, per exemple, no està «lincada» per saber, a hos-
tals, hotels o pensions, qui hi ha i qui hi ha pernoctat, ja anem malament.

Quan hem de..., inclús, els diré, quan no estem «lincats», la Guàrdia Civil, amb 
el que és violència de gènere, ja manca informació. Els recordo que Mossos d’Es-
quadra estan «lincats» amb tres que són fonamentals, que són: els operatius i tenir 
coneixement del que fa la Policia Nacional; els operatius i tenir coneixement dels 
operatius que fa la Guàrdia Civil, i un tercer, que són els operatius conjunts que por-
ten a terme Policia Nacional i Guardia Civil, que també tenim, el Cos de Mossos 
d’Esquadra «lincat». Això és una bona intercomunicació, cosa que no veiem el re-
torn per l’altre cantó.

Els demanaria, si us plau, el vot a favor en aquest sentit, un compromís per as-
solir objectius.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han quatre esmenes presentades conjuntament 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Per 
defensar les esmenes presentades, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Deixi’m dir, en primer lloc, que la proposta que feia el Grup 
de Ciutadans respecte a determinades necessitats que tenen els Mossos d’Esquadra 
del país, en algunes coincidim, certament: els dèficits són fàcilment avaluables i el 
que és complex, complicat i difícil de gestionar és, precisament, resoldre aquestes 
mancances en la situació en la que es troba el Govern de la Generalitat, sobretot, i 
cal recordar-ho perquè és molt..., ha succeït fa molt poques hores, que és que hi ha-
via un deute per part del Govern de l’Estat de 700 milions d’euros respecte al desen-
volupament i el desplegament dels Mossos d’Esquadra, i que sembla que aquest dè-
ficit es va acordar ahir que s’aniria pagant en els pròxims quatre anys.

Per tant, es necessiten més mossos d’esquadra? Sí, però aquests mossos d’esqua-
dra s’han de pagar i, evidentment, sense recursos és difícil fer-ho.

Tot i això, presentàvem esmenes en el sentit que hi ha determinades qüestions 
que ja s’estan duent a terme i que consisteixen, bàsicament, en el fet que la coor-
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dinació respecte a la seguretat ciutadana a Catalunya, pel que fa a aquest àmbit en 
concret, la col·laboració ja existeix. I, per tant, nosaltres posem que «s’ha de conti-
nuar desenvolupant». No és que estiguem en desacord que es porti a terme aquesta 
col·laboració i aquesta coordinació, al contrari. Som dels que defensem, sempre, i no 
només en aquest àmbit, que entre les policies de tots els àmbits hi ha d’haver col·la-
boració i coordinació. Però sàpiga que aquesta coordinació i aquesta col·laboració, 
més enllà de les discrepàncies polítiques que hi pugui haver, s’està portant a terme.

Una segona qüestió que té a veure amb els reforços d’estiu, que potser hi ha fet, 
vostè, una referència relativa. Portem anys que cada any es planifiquen reforços d’es-
tiu a la província de Girona. Cal que li digui, en concret, que hi ha hagut reforços 
d’estiu a l’ABP de l’Alt Empordà, a Figueres; que hi ha hagut reforços a Roses, tam-
bé, a l’Alt Empordà; a la Bisbal, al Baix Empordà; a Sant Feliu de Guíxols, al Baix 
Empordà, i a la Selva interior, a Blanes.

Per tant, la necessitat que hi hagi un reforç d’estiu, per incrementar efectius en 
aquestes zones que són susceptibles, precisament, de necessitar aquests reforços, hi 
són perfectament i es porten a terme. Però no hem d’oblidar que patim, des d’aquest 
punt de vista, dèficits que no són conjunturals, sinó que són clarament estructurals. 
I aquests dèficits que són estructurals, només es resolen amb bona voluntat política, 
precisament per part del Govern de l’Estat. I una mesura que es pot, d’alguna ma-
nera, positivitzar, és l’acord que es va prendre ahir, en el sentit de pagar en quatre 
anys aquests 700 milions d’euros que eren, precisament, per al desenvolupament de 
Mossos d’Esquadra.

Per tant, no cal criticar o posar en dubte la col·laboració i la coordinació dels 
Mossos d’Esquadra pel que fa a la col·laboració amb les altres policies, perquè hi és 
i ha de continuar essent-hi. I estic d’acord amb vostè, que seria poc comprensible 
que no hi fos. Per tant, defensem aquesta col·laboració, en benefici dels ciutadans.

I, en darrer terme –i una qüestió que té a veure, sobretot, amb la delinqüència es-
pecialitzada i el crim organitzat–, li continuem dient que hi ha una divisió d’investi-
gació criminal, que està funcionant, i certament és probable i és necessari que hi hagi 
més agents destinats a aquestes àrees. Però estem molt pendents, també, que es puguin 
portar a terme totes aquelles convocatòries de Mossos d’Esquadra que aquest país ne-
cessita i que els hem reclamat, de forma reiterada, des del Parlament, aquest i altres 
grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. El Grup Parlamentari Republicà també vol fer ús 
de la seva paraula per defensar...? (Veus de fons.) Segons... (Veus de fons.) Sí, sí..., té 
la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la il·lustre senyora Montserrat 
Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. De fet, el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Guinó, 
ja apuntave moltes de les coses que tenia pensat dir. És evident que la voluntat del 
Govern –de fet, ho va manifestar el mateix conseller aquí, a la compareixença que 
va fer el passat mes de juliol–, i també la voluntat del nostre grup, som coneixedors 
de les necessitats que hi ha als Mossos d’Esquadra, de la manca d’efectius que tenim, 
amb la voluntat aquella de poder arribar als més de divuit mil agents del cos. I també 
és evident que portem uns anys de crisi econòmica, que no s’han pogut convocar no-
ves places, però també és veritat que, durant aquests anys, hi ha hagut molts anys on 
no s’ha convocat la Junta de Seguretat, on s’havien de tractar aquests temes, i també 
s’havia de fer front al deute que tenia l’Estat amb la Generalitat en aquest sentit. Que, 
de fet, ahir, el Govern de l’Estat va comunicar, que ja ho apuntave el diputat Guinó, 
els més de 700 milions d’euros que deu l’Estat, en referència als Mossos d’Esqua-
dra i la voluntat de pagar durant els propers quatre anys, que segurament ajudaran a 
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poder fer front a aquesta manca d’efectius, a poder pal·liar aquest dèficit que pateix 
el cos després de tants anys sense haver-hi una convocatòria, que sí que ja n’hi ha 
hagut una, l’any passat.

Pel que fa al tema de la coordinació i col·laboració entre els cossos policials, dir 
que aquesta hi és, existeix. De fet, és amb les mateixes juntes locals de seguretat que 
s’està duent a terme aquesta coordinació i col·laboració i que s’ha de continuar duent 
a terme. El tema de la investigació i la responsabilitat d’investigar la delinqüència 
i el crim organitzat, el duu a terme la Divisió d’Investigació Criminal. I, pel que fa 
a la demarcació de Girona, aquesta Divisió d’Investigació Criminal disposa de sei-
xanta-set efectius –que, evidentment, s’ha de valorar si s’ha d’incrementar i reforçar 
aquesta àrea–, i, amb la possibilitat de poder convocar noves places, serà una opor-
tunitat per fer front a aquesta mancança.

I, finalment, pel que fa als reforços d’estiu, ja ho apuntava el diputat Guinó, que 
des de fa molts anys que s’està duent reforços a les diferents àrees policials de la de-
marcació de Girona, i aquest estiu, en concret, s’ha fet efectiu amb cinquanta efec-
tius, des del 25 de juny fins al 2 de setembre, per reforçar el Cos de Mossos d’Es-
quadra durant l’estiu, a la demarcació de Girona.

Moltes gràcies.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Breument, a veure..., jo entenc perfectament l’argument dels 
700 milions d’euros, però crec que això no pot ser excusa per haver arribat a una 
situació de col·lapse amb la seguretat que s’arrossega des de fa molts anys i que s’ha 
denunciat i posat de manifest des de fa molts anys. Jo crec que hi ha una part, tam-
bé, d’ineficàcia o de manca d’aposta, per part del Govern, per la seguretat, que ara es 
troba en una situació realment molt propera al col·lapse. Això, d’una banda. 

D’una altra, entenc perfectament que fem propostes concretes, concretades, quan 
hi ha situacions especialment sagnants, com sembla que és el cas, que les ràtios i 
números d’efectius no arriben a les mitjanes. Però crec que també ens hauríem de 
plantejar, tots plegats, aquest tipus de propostes, perquè crec que el problema de la 
seguretat és un problema global de tot Catalunya. I podríem fer propostes similars, 
segurament, pràcticament els 947 municipis de Catalunya.

I jo crec que això també ho hem de mirar. Jo crec que s’ha de tenir una visió glo-
bal de la seguretat i hi ha d’haver un repartiment d’efectius i de ràtios, depenent de 
les necessitats de tot Catalunya, no només atenent territoris concrets.

Dit això, jo crec que, en aquest cas, en el cas de Girona, està argumentat que hi 
ha una situació especialment greu, especialment dolenta. I, en aquest sentit, nosal-
tres votarem a favor.

El president

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

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Bé. Ja s’han referit diversos portaveus al tema: és una realitat 
que, necessitant en plantilla més de 18.000 mossos d’esquadra i tenint-ne en planti-
lla menys de 16.000, això és una evidència que vol dir que, quan gestionem el con-
junt del territori, quan parlem de la seguretat en el trànsit, quan parlem de qualsevol 
qüestió que afecti la seguretat de Catalunya, anem mancats i estem malament.

I la responsabilitat d’aquesta mancança és col·lectiva. És cert que hi ha una gestió 
del Govern, on evidentment hi ha una responsabilitat; és cert que hi ha una respon-
sabilitat del Govern de l’Estat que, durant molts anys, ha desatès, podríem dir, les  
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demandes de seguretat de Catalunya i que ha tractat el Cos dels Mossos, doncs, 
d’una forma absolutament injusta, i, per tant, doncs, aquesta és una realitat que hem 
d’abordar.

Però jo crec que seria correcte fer cas, també, al territori, i a aquelles pobla-
cions que reclamen més mossos. Que això vol dir que no té una gestió immediata, 
el senyor Guinó s’hi ha referit, una cosa és reconèixer el problema i l’altra cosa és 
gestionar-lo. Són coses que són diferents. Per tant, nosaltres no ens podem oposar, 
evidentment, a aquesta reivindicació del territori de Girona i d’altres territoris que 
aniran arribant en aquesta comissió.

I, al mateix temps, sabem que el Govern té un problema de gestió i, per tant, te-
nen també el nostre suport en aquest augment de plantilla dels Mossos d’Esquadra, 
que s’hauria de concretar, ja, en el pròxim pressupost de la Generalitat.

Nosaltres votarem a favor de la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar el Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, nosaltres entenem que cal analitzar les dades des d’una perspectiva més glo-
bal i trobar solucions de planificació també globals. En la majoria de serveis públics 
ens trobem amb unes ràtios molt més baixes del que haurien de ser i, per tant, hau-
rien de mirar si això també és conseqüència del model.

Per altra banda, respecte a la seguretat, no tot s’ha de respondre mitjançant una 
perspectiva des de la punitivitat o des dels cossos policials, i entenem que cal treba-
llar des d’una vessant més preventiva.

I l’altre dia, per exemple, vam estar a Palafrugell i vam estar parlant amb gent 
del territori, amb gent de Sant Feliu de Guíxols, de Palafrugell, de Calonge i Sant 
Antoni, de Palamós i de Sant Joan, i creiem que el sector del turisme i el sector de la 
construcció, com a activadors del model econòmic actual, fan que també la situació 
de seguretat s’agreugi i molt. Per què? Doncs perquè totes aquestes poblacions com-
partien una mateixa problemàtica, i és que el 50 per cent de les «vivendes» d’aque-
lles poblacions, són «vivendes» de segona residència.

Saben el que vol dir que el 50 per cent de les «vivendes» en una població, siguin 
de segona residència i que estiguin buides quasi tot l’any?

Això té unes conseqüències sobre la seguretat, molt concretes, que també caldria 
abordar.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Gràcies, president. Assenyalar que aquesta és una proposta que, des del Partit 
Popular hi donarem suport, que fa referència als problemes de falta d’efectius a les 
demarcacions de Girona. Una problemàtica i una preocupació que, des del Partit Po-
pular, doncs, com els deia, que nosaltres compartim, però, lamentablement per tots, 
aquest fet no és aïllat a les demarcacions de Girona, sinó que es dona en el conjunt 
de Catalunya.

Hem conegut, en els darrers dies, les estadístiques de fets delictius que s’han 
produït a Catalunya durant el primer semestre de l’any 2018 i hem vist amb preocu-
pació com aquests fets han augmentat de forma molt considerable en el conjunt del 
territori, i a Girona, i també a la ciutat de Barcelona.

Per això, nosaltres creiem que és necessària la convocatòria d’aquestes places, 
a les places que es van acordar, en el seu moment, a la Junta de Seguretat. Però sí 
que volem assenyalar que, mentre això no es produeixi, doncs, no entenem –i no ho 
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podem compartir– que es prenguin mesures puntuals i mesures molt concretes en 
el territori, per exemple, de les comarques de Girona a l’estiu, perquè augmenta la 
població, deixant desatesa una part del territori que veuen com se’ls desplacen els 
membres dels cossos de Mossos d’Esquadra que estan en aquest territori, per refor-
çar les zones de Girona i les zones de costa.

Per tant, nosaltres voldríem que es dugués a terme una ampliació efectiva, de 
manera urgent. I, en aquesta línia, donarem suport a la proposta que presenta el 
Grup de Ciutadans.

El president

Moltes gràcies, senyor García Albiol. Per posicionar-se sobre les esmenes pre-
sentades, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor 
Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Mirin, què més voldria aquest grup parlamentari, d’haver-los 
admès les esmenes presentades, on no hi ha compromís, els ho repeteixo, i és: «Valo-
rar, mirarem, procurarem.» Escolti’m, als problemes, solucions.

Aquí s’han donat dades, senyora..., «cinquanta efectius», ha dit vostè, senyora 
Farners, evidentment. (Veus de fons.) Fornells..., cinquanta efectius, repartits des de 
Blanes fins a Portbou, li asseguro que no és un sota mínim, sinó quedar molt lluny 
d’assolir, inclús, el pedaç.

Però també l’hi afegiré: vàrem demanar efectius puntuals d’estiu, senyor Guinó, 
evidentment; ja ho va demanar la legislatura passada, amb un compromís d’un al-
tre conseller, el senyor Jané, que se li va demanar, explícitament, que el cotxe anti-
avalots, dos carrers amagats, no servia per res, que tres efectius patrullant, potser a 
l’avinguda principal...

En definitiva, posem solucions als problemes, no els podem admetre aquestes 
esmenes que no emanen del compromís.

Omplir de paraules tot allò per donar l’excusa oportuna en no votar alguna cosa 
que és de coherència votar-hi a favor. Vostès sabran el seu posicionament per on va, 
però també li haig de dir: De Blanes a Portbou tenim un problema i tenim una zona, 
que és la zona de Portbou, Llançà, Port de la Selva i altres, on no hi ha cap ABP.

I l’única oficina de proximitat que hi ha ve de Figueres. Evidentment, va haver-hi 
un augment a Roses i a Figueres, per donar cobertura a set, vuit municipis que els 
recordaré, que el temps de reacció està entre trenta-cinc i cinquanta minuts. Si això 
és la coherència, és la seguretat que vostès volen garantir, continuïn pel camí, però és 
el mal camí per assolir solucions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies.
Doncs sotmetem a votació aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi ha 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi ha 11 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.
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Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de 
Figueres

250-00005/12

El segon punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la seguretat ciu-
tadana a la zona oest de Figueres, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Miri..., parlem de la zona oest del municipi de Figueres. Par-
lem, concretament, del barri de Sant Joan, el barri de la Juncària Parc Bosc, el Culu-
bret, el Turó Baix i el Bon Pastor, avui vull aprofitar l’avinentesa i donar la benvingu-
da a representants d’aquests barris que ens acompanyen en aquesta comissió. I posar 
de manifest, que ja ho vàrem fer la legislatura passada, també amb una proposta de 
resolució que anava en la mateixa línia, que el que trobem que és greu, és no prendre 
solucions.

Miri, un cop més, com la proposta d’abans. Quan coneixem el problema, quan 
tenim els antecedents, quan tenim les dades..., i amb un greuge afegit, que hi ha 
veïns que pateixen, veient una comissaria de Mossos d’Esquadra de dos-cents me-
tres en aquests barris. On tenim la gran entrada del tren d’alta velocitat de Figueres, 
on diàriament tenim altercats, però no només el que puguin ser en via pública, tenim 
el més greu: els talls de llum continuats. En quatre o cinc barris, on tenim gent de la 
tercera edat, on hi ha gent que porta BIPAP, CPAP, que té la necessitat vint-i-quatre 
hores al dia, de tenir aquell aparell connectat a l’electricitat i al seu oxigen. I els talls 
de llum, tots coneixem per què són produïts: per plantacions il·legals de marihuana 
en un barri molt concret, que és el barri de Sant Joan.

Vàrem demanar operatius específics. Vàrem demanar acció per part de la poli-
cia, i per part de la conselleria. I vàrem demanar operatius puntuals per erradicar 
aquesta situació. Donant què? No només oferint acabar amb una problemàtica conti-
nuada, que pateixen veïns que avui ens acompanyen, ens acompanyen representants, 
però els ho he de dir, són molts i molts els veïns que estan patint aquesta deixadesa, 
també, per part d’una conselleria, que, en comptes de posar i abocar solucions, ha 
mantingut el problema.

Sap quin és el més greu de tot? Que, a part, vivim extorsions en aquests barris, 
extorsions per intentar fer compres extorsionant i pressionant veïns perquè venguin 
aquell domicili que han tingut tota la vida, perquè es veu que ja..., ara ja estem llui-
tant i ho vaig dir en plenari, quan parlàvem dels pisos ocupats, però ara ja tenim 
una lluita, també, no només de màfies organitzades, sinó també d’algun col·lectiu 
que està pressionant i extorsionant, d’alguna manera. Canviant els preus, eh? Perquè 
vaig tenir l’oportunitat... –i em permetran que faci una pinzellada molt ràpida–, vaig 
tenir l’oportunitat de parlar amb un d’aquests veïns que el primer dia li varen venir 
i li varen dir: «–Casa teva val 50.000 euros.» «–No, no, és que no la vull vendre.» 
L’endemà hi tornaven: «–Casa teva val 40.» Sap què feien el tercer dia? Li feien un 
botellón a la porta i dos dies després, va ser aquell anunci, i aquell titular que hi ha-
via trets al barri de Sant Joan.

Jo he estat en aquell barri, amb trets en vehicles, trets en via pública, on hi ha 
mainada. Hem de tenir la cura i la responsabilitat i corresponsabilitat, no només per 
acabar amb un problema que és energètic i que hi ha persones que el pateixen dar-
rere, sinó el problema d’inseguretat. I, si m’ho permeten, un problema d’imatge per 
una ciutat com Figueres, on tenim grans referents, com pot ser el Museu Dalí, o el 
Museu del Joguet i tants d’altres, i que la gran entrada del tren d’alta velocitat sigui 
un barri on l’acció policial no la veiem, on els operatius específics no els veiem. I, si 
em permeten, jo he passejat –i molts d’aquesta sala crec que han tingut l’oportunitat 
de passejar-hi– per aquell barri i, a simple vista, veus els forats a la paret i les con-
nexions a la llum.
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Si allò ja no és un antecedent per portar a terme un operatiu específic, no sé què 
necessiten per prendre una decisió i una determinació.

El que no és de rebut és mantenir el problema, el que no és de rebut és que hi 
hagi veïns que ho porten veient, no d’un mes, ni de fa sis mesos, fa anys que pa-
teixen aquesta situació i el que seria de rebut és que avui... –i els ho demanaré–, si 
us plau, abans d’aixecar la mà i votar una altra cosa que no sigui a favor d’aquesta 
proposta de resolució els mirin a la cara i els diguin perquè vostès, si voten que no, 
ho farien.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per defensar les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. En primer lloc, dir que la primera esmena que teníem la reti-
raríem. I la segona esmena, simplement és un tema d’estil lingüístic, que creiem que 
s’entenia millor el que volia dir.

Gràcies.

El president

Però això vol dir que la manté o que...?

Carles Castillo Rosique

La segona sí, la segona la mantenim; la primera la retirem, i la segona la man-
tenim.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Entenc que els dos grups, tant Junts per Catalunya, com 
el Grup Parlamentari Republicà volen defensar individualment les esmenes conjun-
tes i les presentades.

Per defensar les esmenes presentades per aquests grups, té, primer, la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, l’il·lustre senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Altra vegada, el que volem posar sobre la taula, també, més 
enllà de la competència dels grups de l’oposició per presentar propostes de resolu-
ció al Parlament perquè permetin el debat sobre qüestions tan importants, i, a més a 
més, que afecten tant la ciutadania de Figueres. I, ja aprofito l’avinentesa, també, per 
agrair-los la seva presència i per saludar-los des del Grup de Junts per Catalunya.

Jo sí els dic, i, en primer lloc, i per contextualitzar una mica la proposta de re-
solució, és que aquesta és una qüestió: primer, que no és una qüestió estrictament 
de seguretat. La problemàtica d’aquests barris, hi insisteixo, no és una problemàtica 
únicament i exclusivament policial, no és una problemàtica únicament i exclusiva-
ment de seguretat. I, per tant, s’ha de fer un plantejament políticament transversal, 
que vol dir que hi han d’intervenir diferents departaments de la Generalitat de Ca-
talunya, i hi ha de tenir, també, un paper preponderant, l’Ajuntament de Figueres.

Per tant, no hi haurà una recepta màgica d’increment necessàriament de núme-
ro d’agents de Mossos d’Esquadra per resoldre una problemàtica que és clarament 
integral i que afecta, no només l’àmbit de la seguretat, sinó que afecta... –de fet, el 
senyor Castel quan ho exposava, hi ha fet referència– a diferents àmbits. Parla de 
qüestions que tenen a veure amb plantacions il·legals de Marihuana, qüestions que 
tenen a veure amb connexions il·lícites a la xarxa elèctrica general... Totes aquestes 
problemàtiques tenen, hi insisteixo, una problemàtica global i mereixen una atenció 
global i una resolució global.
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És cert que es necessita, en moments puntuals, que, per la informació de la que 
disposem en el Grup Parlamentari, ja s’estan portant a terme diferents accions. Per 
exemple, el punt 4, on demanava d’«instal·lar de forma urgent càmeres de seguretat 
en determinats espais a la via pública al barri de Sant Joan», aquesta és una mesu-
ra que, juntament amb l’Ajuntament de Figueres s’ha portat a terme, i ja existeixen 
aquestes càmeres. En concret, comencen a funcionar o han començat a funcionar en 
els accessos principals dels barris de Sant Joan, i de Colobret, del sector oest. I, per 
tant, aquestes mesures ja es van prenent, amb aquesta col·laboració que defensem 
tots, tots, absolutament tots, de la policia local, de l’Ajuntament, en definitiva, i els 
Mossos d’Esquadra, que és la policia integral del nostre país.

Hi ha una altra qüestió, que també és important –i per això m’hi he referit ini-
cialment–, que és que hi ha un pla de xoc integral per fer front a aquesta situació, 
que per això parlem de que es continuï treballant, perquè ja hi és com a tal, amb la 
Policia local de Figueres, els serveis socials i altres serveis municipals competents, 
precisament per resoldre el que nosaltres considerem que és una problemàtica, hi 
insisteixo, que no només es pot resoldre per la via de la reacció, sinó que s’ha de fer 
una tasca insistent i potent, precisament, de prevenció i d’adequació i de sanejament 
de la via pública en tota aquesta zona de l’oest de Figueres. No és una problemàtica 
només policial, no és una problemàtica només de seguretat, és una problemàtica que 
potser el concepte genèric que s’hi adequa més és la problemàtica social.

I aquesta problemàtica es resol des d’un punt de vista integral, i nosaltres defen-
sem que no només amb més mossos d’esquadra, no només amb qüestions de l’àmbit 
de la seguretat es pot resoldre aquesta problemàtica.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Guinó. Té la paraula, ara, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, l’il·lustre senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí, gràcies president. Des del nostre grup parlamentari –per tant, jo no em repeti-
ré, em ratifico amb el plantejament que ha fet el senyor Guinó–, només afegiria una 
reflexió respecte que quan debatem en el Parlament i, en aquest cas concret, i que 
afecta una zona de Figueres, i el barri de Sant Joan i els barris contigus que ha dit 
el senyor Castel, amb una problemàtica, com deia el senyor Guinó, global i que s’ha 
d’afrontar des de molts punts de vista.

Però, avui que tenim ciutadans, diguem-ne, que han vingut a participar en el 
Parlament, jo crec que el que és important és analitzar si des del Parlament donem 
un missatge molt clar de la preocupació de la situació i de com, des del Parlament, 
impulsem o recomanem al Govern. I aquest hauria de ser l’objectiu. L’objectiu no 
hauria de ser fer, senzillament, populisme. Per què dic això? Perquè quan mirem 
exactament què és el que proposa el Grup de Ciutadans i quines són les esmenes 
proposades pel Grup Republicà i pel Grup de Junts per Catalunya, tindria sentit si 
aquí tinguéssim la discrepància de com s’ha d’actuar. I, evidentment, pel temps no 
hi entraré una a una, però quan comencem..., i vaig al concret, a la primera propos-
ta, i la gran discrepància que tindrem és «si es desplega un operatiu continuat de 
control o es continua desplegant», per què fer una esmena a continuar desplegant? 
Perquè d’altra manera seria com dir: «No hi ha hagut operatiu, de cap tipus –de cap 
tipus.» 

I se sap perfectament que, just l’any passat, hi va haver un operatiu important, 
amb un nombre de detencions molt importants, que marquen un abans i un després 
d’aquell moment. No ho soluciona? Per descomptat, però que marquen un abans i un 
després, però l’operatiu es manté –l’operatiu es manté.

Plantejar, en els següents punts, que hi ha fet referència el senyor Guinó, d’esta-
blir un pla de xoc..., no estem d’acord a establir un pla de xoc, estem dient: «Conti-
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nuar i desenvolupar-lo.» Seria acceptable discutir i esmenar si al contingut del Pla 
de xoc s’hi està d’acord o no, si hauria de comptar amb alguns àmbits o altres, però 
no senzillament establir-ho com si no existís, perquè, si no, no donem un missatge 
del que sí que s’està fent i el que no s’està fent.

Per tant, seria bastant més edificant que l’oposició analitzés què és el que sí que 
es fa, i concretés què és el que proposaria, que seria molt legítim, i discutim-ho. No 
serà aquest el cas. Per tant, el senyor Castel feia una pregunta: «Quan mirem a la 
cara i votem que no...» No, miri, votarem que no a una sèrie de propostes que, sen-
zillament, no s’accepta ni el mínim del mínim en el qual el transfons de la iniciativa 
no es modifica; no es modifica en absolut. I jo demano a qui ha vingut aquí, que es 
llegeixin exactament les esmenes i què és el que proposen.

I, a partir d’aquí, ho torno a dir i cito la primera: «Negar el fet que hi hagi ac-
cions en aquell àmbit, doncs, senzillament és faltar a la veritat. I seria bastant més 
edificant que entréssim a analitzar quines, com i perquè.»

Gràcies, senyor president.

El president

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

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, gràcies president. Bé, el nostre grup parlamentari donarà suport al punt nú-
mero 6 de la proposta que ens proposa el Grup Parlamentari de Ciutadans. Ho dic 
perquè és cert, no estem davant només d’un problema policial; no estem davant, 
només, d’un problema d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra, 
sinó que estem davant de la necessitat d’una anàlisi integral, d’un pla integral, sug-
gerit en el punt sisè, quan es parla d’un pla de xoc, que també he escoltat, que, per 
part dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, parlen també d’aquest pla 
de xoc; i, per tant, per nosaltres, el pla de xoc és el resum.

Per tant, demanarem votació separada per punts, si fos possible. En el cas que no 
fos possible, ens abstindrem al conjunt. En el cas que sigui possible, ens abstindrem 
en la resta de punts, i votarem favorablement el punt número 6.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar el Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Moltes gràcies..., bé, en aquest cas, és evident que prenc la pa-
raula jo, en aquesta comissió que no hi estem..., que normalment ho fa la Maria. Per 
una qüestió òbvia, soc de Figueres i crec que conec bé aquesta situació. I, en aquest 
cas, també, donar la benvinguda a l’Associació de Veïns, que saben molt bé quin 
és el plantejament de la CUP amb relació a la situació que es viu a la zona oest del 
barri de Sant Joan.

Nosaltres considerem, ho hem dit moltes vegades, que aquí el que cal és fer ac-
cions transversals, que vagin des de l’urbanisme a l’habitatge, qüestions educatives, 
de gènere, i també qüestions policials, quan calgui, en el context de mesures que 
evitin la proliferació de la delinqüència. Però precisament són algunes de les qües-
tions que s’han dit ara mateix.

Al senyor Guinó, de Junts per Catalunya, dir-li que, precisament, el punt núme-
ro 4, al que vostè feia referència. és un punt que, a petició..., amb una moció de la 
mateixa Associació de Veïns que avui està aquí, es va aprovar i que no ha servit 
de res! Perquè les càmeres de seguretat, en aquest barri, no serveixen absolutament 
per res. I per res tampoc serveix cap de les mesures que els senyors de Ciutadans 
estan proposant, perquè són mesures de seguretat, d’«hipersecurització» d’un barri 
que el que necessita és una intervenció urbanística; una intervenció que desplegui 
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el pla de desenvolupament comunitari a través dels serveis socials; una intervenció 
que intervingui realment sobre la realitat d’un barri que no és exclusiu d’aquest país, 
que és un barri..., i les mesures que s’hi han d’aplicar poden respondre a les mesures 
que s’han d’aplicar a la Mariola, de Lleida, o a altres barris d’aquest país, per ficar 
alguns exemples.

I, amb això, què els volem dir? Que també les situacions dels barris que ens tro-
bem, dels barris que potser estan més degradats urbanísticament, que tenen una alta 
conflictivitat social, que tenen una relació material amb la vida molt precària, i unes 
dificultats d’accés a una vida digna molt precàries, no neixen per voluntat divina, 
sinó que són les conseqüències d’unes polítiques molt concretes que s’han desen-
volupat en aquest país, que han castigat i han portat a un munt de barris de moltes 
ciutats de Catalunya a estar totalment exclosos, a estar totalment segregats, a tenir 
escoles amb una exclusió social brutal.

I això té noms i cognoms i té uns responsables, que són les polítiques socio-
vergents que s’han dut a terme. I, en aquest sentit, nosaltres no estem d’acord amb 
aquestes polítiques clientelars que s’apunten aquí; unes polítiques que responen a 
això: «Doncs posarem més policia!» No servirà de res, i ho saben perfectament: 
«I posarem càmeres...» Ja hi són, no serveixen de res. En aquest sentit, cal una in-
tervenció molt clara.

I, ja acabo, els consellers de Benestar Social i els consellers de Territori ja fa..., 
a la legislatura passada es van comprometre, els consellers del seu Govern, a fer i 
invertir en aquests barris, i encara estem esperant. En aquesta qüestió, els ciutadans 
de Figueres estem més sols que la una i per molt que aprovéssim una qüestió..., qües-
tions com aquestes, que són de posar més policia, no servirà d’absolutament res. El 
que cal és una intervenció directa, en urbanisme, en educació, en polítiques de co-
hesió social, que són les que nosaltres creiem que són les prioritàries.

I no me’n puc estar, també, als senyors de Junts per Catalunya: a dia d’avui, el 
que podríem fer és demanar a l’alcaldessa de Figueres, de Convergència i Unió, que 
estigui més pel que toca fer a Figueres i per fer d’alcaldessa i no tant per fer de se-
cretària general. O, si no, que deixi pas a qui bonament pugui.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Sànchez. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Sí. Assenyalar que..., jo crec que part de la intervenció que he fet en el punt an-
terior la podríem casar amb la proposta que estem debatent en aquests moments.

Ara fa referència a una problemàtica molt concreta que està succeint a la ciutat de 
Figueres; una problemàtica que, com aquí s’apuntava fa un moment, segurament la 
solució no és més presència policial. Doncs segurament que aquesta no serà la solu-
ció, però és evident que qualsevol tipus de mesura integral que vagi des d’una remo-
delació urbanística fins a qualsevol altre àmbit, ha d’anar acompanyada d’una presèn-
cia important de Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat.

Nosaltres apostem d’una manera molt clara per altres tipus de mesures, com pu-
guin ser, doncs, l’actuació dels serveis socials, dels educadors de carrer, la remode-
lació de l’urbanisme...; però, també, i ho diem de forma molt clara, som clars defen-
sors que la seguretat, des d’un punt de vista de percepcions i per donar resposta a 
les realitats socials que es viuen en determinades zones, a determinats barris, doncs, 
necessàriament ha d’anar acompanyada d’aquest tipus de mesures, no?

Altres decisions creiem que serien voler tancar els ulls a la realitat. Altres de-
cisions, segurament, el que farien és deixar un problema important sense resoldre.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.
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El president

Moltes gràcies, senyor Garcia Albiol. Per posicionar-se sobre les esmenes pre-
sentades, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre senyor 
Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Tres punts sobre les esmenes, els ho torno a dir, en aquest cas 
és: «Continuar, continuar, continuar...» Continuar, què? El senyor..., ens ha explicat 
els operatius... Un operatiu, un operatiu que va durar dos dies! En dos anys és de re-
but? –en dos anys és de rebut? Això justifica..., això justifica que hem posat solució 
al problema? Amb aquesta esmena?

Perdoni, la paraula «continuar» vol dir que ja s’està portant a terme de forma 
continuada i, poder, en podríem parlar d’algun més.

Última dada 2017: Figueres, un 23 per cent en els primers sis mesos de l’any 
–comparativa de l’any passat. Augment convertint-la en la segona ciutat de Catalu-
nya –en la segona ciutat de Catalunya– amb major taxa de fets delictius.

Punt 6, que incorporaven..., tots s’han omplert la boca del pla integral: «Elaborar 
i implementar un pla de xoc integral», que aquí incorpora «policies, serveis socials», 
evidentment. Un pla integral, en col·laboració amb les institucions.

Escolti’m, repetir un punt que després no votaran, ja m’ho explicaran... Om-
plir-se la boca de teoria o d’intentar venir aquí a fer el discurset que tapa tots els 
problemes que hem tingut d’inacció i inoperància... Miri, quan continuem parlant 
d’un problema a dos anys vista, sap què passa? Que hem tingut responsables polítics 
inhàbils o inútils per assolir solucions. No és de rebut cap als ciutadans, no és de 
rebut que la institució no posi solució als problemes i no és de rebut venir aquí amb 
les grans teories que no ens aboquen objectius que no ens permeten acabar de reduir 
tot el que pateixen diferents barris.

El president

Senyor Castel, la posició sobre les esmenes...

Jean Castel Sucarrat

Sí, president, acabo. I amb això acabo.
Gràcies.

El president

No m’ha quedat clar quin és el seu posicionament respecte a les esmenes.
(Rialles.)

Jean Castel Sucarrat

No, no..., ja els havia dit que no acceptava cap de les esmenes. En el cas del Partit 
Socialista, sí que hem fet una petita transacció. El Partit Socialista ha anunciat que 
retirava la primera, i acceptem la segona esmena del Partit Socialista.

Gràcies.

Joan Josep Nuet i Pujals

I s’accepta la votació per separat? Pregunto.

El president

Sí, sí... Per tant, el text definitiu que es presenta a votació conté l’esmena número 2  
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que ha estat acceptada pel 
proposant; la resta de punts són els originals de la proposta de resolució. Per tant, 
l’esmena número 2 és de modificació del punt número 6, és el punt número 6 el que 
ha canviat. I s’ha demanat, precisament, votació separada, per part del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem, respecte a aquest punt número 6.

Per tant, primer...
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Lluís Guinó i Subirós

Si pot ser el 4 també, president.

El president

Bé. Doncs s’ha demanat votació separada dels punts número 4 i número 6. 

Carles Castillo Rosique

I de l’1 també.

El president

I del número 1. Bé, ja..., em sembla que ja ho tenim.
Votació separada dels punts número 1, 4 i 6. 

Lluís Guinó i Subirós

El 4 separat. (Veus de fons.)

El president

No, no... Aquests punts els votarem un per un i la resta de punts, que seran el 2, 
el 3 i el 5 se sotmetran a una sola votació. Per tant, comencem per les votacions se-
parades, pel punt número 1.

Vots a favor del punt número1?
Hi han 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.

Vots en contra?
Hi ha 11 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, el Grup 

Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Passem a votar el punt número 4?
Vots a favor?
Hi han 19 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialista 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi ha 1 vot de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Una abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, aquest punt número 4 queda aprovat.
Sotmetem, ara, a votació el punt número 6.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialista, Cata-

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

Grup Parlamentari Republicà i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjat aquest punt número 6.
I sotmetem ara la resta dels punts de la moció a votació.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
Abstencions?
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Natàlia Sànchez Dipp

El punts que ha dit «la resta de punts», quins són els punts que estem votant ara? 
Disculpi, president.

El president

Són el 2, el 3 i el 5. Dos, 3...

Natàlia Sànchez Dipp

Doncs el Subgrup Parlamentari de la CUP hi vota en contra.

El president

Hi vota en contra. Per tant, són 11 vots en contra. Prenem d’aquest punt. I hi ha 
1 abstenció, que és del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Per tant, aquests tres punts queden rebutjats.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès 
250-00062/12

El tercer punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la seguretat a 
Sant Cugat del Vallès, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. En nom..., 
per defensar la... (Veus de fons.) Bé, em sembla que hi ha una substitució del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, en aquest moment?

Jean Castel Sucarrat

Sí, substituïm el senyor Carlos Sánchez pel senyor Dimas Gragera.

El president

Per tant, és el senyor Dimas Gragera que està ara present a la comissió, en subs-
titució del diputat Carlos Sánchez.

Per defensar aquesta proposta de resolució, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Munia Fernández-Jordan.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gracies, president. Bona tarda. Traemos esta propuesta de seguridad en Sant Cu-
gat del Vallès con tres puntos fundamentales. El primero, que el Cuerpo de Mossos 
aumente su plantilla hasta los 220 efectivos. En segundo lugar, un dispositivo es-
pecial para el verano. I, en tercer lugar, adoptar todas las medidas de coordinación 
necesarias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

¿Por qué? Tres puntos claros, concisos, cortos. En primer lugar, por una cuestión 
de matemática. Porque la ratio aconsejable es de 2,5 policías por 1.000 habitantes y, 
bueno, pues si en Sant Cugat hay 90.000 habitantes, da exactamente esa cifra. Y, en 
segundo lugar, por las estadísticas. También es una razón matemática, objetiva, con-
trastable, indubitada. 

En el segundo trimestre del año 2018, se muestra un incremento del 18,3 por 
ciento, de 300 a 355 robos en hogares y comercios; 1,94 robos o asaltos cada día 
respecto al mismo periodo del año anterior –cada día.

En segundo término, pues, por una razón más poderosa todavía que las mate-
máticas, que es que las personas están padeciendo ahora mismo una situación muy 
complicada: bien personalmente, porque están viviendo un drama, o bien por un 
sentimiento de absoluta preocupación con la seguridad en su ciudad. Y es que, en 
este tema, sí que puedo hablar de primera mano porque tengo la suerte de pertenecer 
a la corporación municipal y ser concejal de Sant Cugat.

En este sentido, llevamos dos meses viendo como los vecinos vienen a todos los 
plenos, mensuales, a explicarnos cuál es su situación. Han creado grupos de traba-
jo, asociación y no cejan en su empeño. En cierta manera, también queremos ser 
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su voz para transmitir no ya tanto cifras en abstracto como las vivencias que están 
teniendo. 

Así que, hablando de las personas, insistir en que no es ni uno, ni dos, ni algo 
que se haya incrementado poco, es que es una sensación generalizada de inseguri-
dad entre la población. 

En este sentido, hay noticias en La Vanguardia, en El Periódico, donde se de-
sarrollan los hechos y donde se pueden ver todos los testimonios. No es un cuento 
que traigamos nosotros al Parlamento, sino que traemos hechos contrastables. Y, de 
hecho, si buscan en Google «seguridad en San Cugat», pues podrán encontrar todos 
estos comentarios que estamos haciendo.

Estamos hablando de viviendas que han sufrido, en un año, tres asaltos. Y de 
hechos tan dramáticos como asaltos a personas que fueron, como un ciudadano y su 
mujer, a los que conocemos, que fueron asaltados y unos encapuchados les amorda-
zaron y le golpearon a él insistiendo en que dijera dónde tenía sus pertenencias de 
valor. Acabaron en el hospital ambos.

Por otro lado, también vemos que los vecinos están empezando a..., pues, es-
tán ellos mismos empezando a implementar medidas de seguridad, como chats, 
en los que se van pasando información. Es decir, al final, tenemos una situación 
que hay que atajar y que hay que ser valiente y que hay que poner las medidas que 
nosotros creemos que, las buenas, las que hay que hacer, son las que están en el 
cuerpo de la PR.

Se trata de una cuestión de voluntad, de dar servicio, de bienestar para los ciuda-
danos. Se trata de que los ciudadanos pagan impuestos, entre otras cosas, para tener 
una sensación de seguridad en su ciudad.

Y, por todo ello, solicitamos el voto a favor de esta PR, porque creemos que es 
una cuestión de justicia, los ciudadanos lo piden y, además, creemos que tiene que 
ser ya.

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias, señora Fernández-Jordan. Per defensar les esmenes presentades, 
en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí, molt breument. Retiraríem l’esmena presentada i faríem una transacció in 
voce, simplement per clarificar que el punt 3 parla de «las policías locales» i, com 
que es refereix al municipi concret de Sant Cugat del Vallès, no enteníem que esti-
gués en plural. Ens ha aclarit el company de Ciutadans que es refereixen a les po-
licies locals dels municipis confrontants. Bé, doncs, l’esmena seria: «las policías 
locales de las diferentes ciudades colindantes y los Mossos d’Esquadra». I quedaria 
igual.

I, en fi, com a comentari, doncs, una mica el mateix que abans, no? Crec que, en 
aquest cas, potser sí que està justificada la presentació d’una proposta concreta per 
a un municipi en concret, però crec que la visió ha de ser global i de tot Catalunya, 
perquè el problema el tenim ja generalitzat a tot Catalunya.

Gràcies.

El president

Bé. Entenc, doncs, que els dos grups han arribat... –el grup proposant i el grup 
que ha presentant l’esmena–, han arribat a una proposta de transacció? Que la redac-
ció quedaria, doncs: «Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la 
Policía Nacional, la Guardia Civil las policías locales de los municipios colindantes 
y los Mossos d’Esquadra para fortalecer la seguridad mediante un plan conjunto de 
acción». Es així? (Pausa.)
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Bé. Doncs per defensar les esmenes presentades pels grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Mira, la Generalitat de Catalunya té l’obligació de ga-
rantir la seguretat a Sant Cugat, a Borrassà, a Besalú, a Mollerussa, i a tots els mu-
nicipis, a 947 municipis de Catalunya.

Llavors, quan s’han d’ordenar, quan s’ha d’ordenar una plantilla, necessàriament 
escassa, de persones per garantir la seguretat de tots els municipis, hi ha un tema 
de cost d’oportunitat. És a dir, si poso..., ens demanen a l’esmena 220 mossos d’es-
quadra –que posem 220 mossos d’esquadra. Sap quants mossos d’esquadra hi ha a 
Sant Cugat avui? N’hi ha 71. Eh? Ens en faltarien 149, hauríem de multiplicar per 
tres el número.

Per tant, ja sabeu, de totes, totes, que si portessin aquests mossos a Sant Cugat no 
n’hi hauria en algun altre lloc que els hauríem tret. No sé si els hauríem de treure de 
Salt o els hauríem de treure de Figueres o no sé d’on els hauríem de treure.

Clar, per reduir aquest cost d’oportunitat, per no haver de treure tants de mossos 
d’altres llocs, probablement el que hauríem de fer és treure més convocatòries. Per 
treure més convocatòries, necessitaríem tenir capacitat de legislar per treure’ls i ne-
cessitaríem tenir dotació pressupostària per poder-los pagar.

Per tenir capacitat per treure’ls i per tenir capacitat per poder-los pagar neces-
sitaríem un estat que els recursos que genera aquest país els pogués destinar a la 
seguretat d’aquest país, a l’educació d’aquest país, als serveis socials d’aquest país. 
Per fer tot això, necessitaríem tenir una república, necessitaríem ser una república.

Dit això, que em sembla que s’entén bastant bé, dir que existeixen criteris de fle-
xibilització de les plantilles dels mossos per atendre demandes puntuals de seguretat. 
Dir que hi ha la plantilla de la policia local, també, que actua sobre Sant Cugat i que 
deixa Sant Cugat en una relació entre els habitants que hi han i les necessitats en una 
ràtio semblant a la que té la resta de Catalunya. I dir, també, que hi ha coordinació 
entre la policia local de Sant Cugat i el Cos de Mossos d’Esquadra de la Policia de 
la Generalitat. 

Sí que no té, en matèria de competències de seguretat ciutadana, la Policia Nacio-
nal i la Guardia Civil no tenen competències en aquesta matèria. Per tant, és fàcil que 
no hi hagi intercanvi d’informació habitual.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Par-
lamentari Republicà, té la paraula, la il·lustre senyora Eva Baró.

Eva Baró Ramos

Sí, gràcies, president. Bé, jo és que..., què volen que els digui. Jo els ho diré molt 
clar: vostès aprofiten el tema de la seguretat ciutadana, que és un tema molt impor-
tant i molt rellevant per a tots, per a tots plegats, començant pels grups que estan a 
Govern, per fer populisme, per desgastar sistemàticament i, sobretot, per traslladar 
un marc distorsionat i esbiaixat. I els diré perquè: han estat incapaços d’acceptar 
ni una sola de les esmenes que aterraven les peticions, que potser podien estar una 
mica desorbitades i no tocaven de peus a terra. És a dir, vostès no accepten res que 
no sigui incrementar ja amb dos-cents vint efectius.

Home, potser podrien..., estudiar, perquè com que vostès mateixos, que han estat 
presentant propostes de resolució, que estan preocupats per la seguretat en moltes 
altres poblacions, doncs, si s’envalenteixen per indicar amb quants efectius cal refor-
çar el cos d’una determinada població, potser també estaria bé que fessin suggeri-
ments d’on els podem treure i d’on els traslladem. D’on els traslladem?
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Perquè, mirin, la realitat ens pot agradar a tots menys o ens pot agradar a tots 
menys, però la realitat és que tenim la plantilla que tenim en el Cos de Mossos d’Es-
quadra, que s’estan fent esforços ingents per anar-la incrementant i, per tant, per co-
brir de la millor manera possible les necessitats en matèria de seguretat a tot arreu, 
no només a Sant Cugat, no només a Figueres, no només a Girona o a Salt, o a Santa 
Coloma, que ja vindran després, perquè són PRs en el mateix sentit, sinó en el cent 
per cent del territori català. I això és una evidència. 

Llavors, és clar, demanar..., cal ser curosos a l’hora de demanar un determinat 
reforç d’efectius, perquè això implica córrer el risc de desvestir un sant per vestir-ne 
un altre. 

M’agradaria, també, dir un parell de coses, eh? En l’exposició de motius vostès 
reconeixen que la protecció dels delictes que els preocupen són, evidentment, com-
petències dels mossos i, fins i tot, són capaços de citar –són capaços de citar– dades 
de quasi tothom: dades del Ministerio de Interior del 2011 al 2016, l’Informe anual de  
las Aseguradoras Unespa. Google? Google fins i tot, eh? Ara mateix..., ens estan 
citant a Google... Entrin, entrin i ho veuran. I han estat incapaços de citar dades ac-
tuals del 2017 i del 2018 de la conselleria d’Interior, que és qui té les competències i 
és qui té la informació més actualitzada? Han estat incapaços de citar dades del ma-
teix Idescat, que són dades molt més actualitzades i molt més rigoroses? És clar, jo 
sí que ho he fet. Si ho haguessin fet, potser se n’haurien adonat que els mesos d’estiu, 
per exemple, a Sant Cugat, doncs, no constitueixen especialment una època de l’any 
on es produeixen més fets delictius. I, si ho haguessin fet, potser haurien vist, tam-
bé, que, pel que fa a la qüestió de robatoris amb força, que és un tema preocupant, 
en tot cas, des del juny de l’any passat..., o sigui, comparant el mateix període, no?, 
des de juny fins ara els robatoris amb força s’han mantingut en aquest 2018 en una 
línia similar i, en tot cas, a la baixa –a la baixa–, amb una baixa d’un 10 per cent.

Per tant, escoltin, la qüestió de la seguretat és una qüestió molt rellevant, és una 
qüestió molt important, és una qüestió en la que no val el politiqueig, no val la de-
magògia i cal fer un esforç conjunt –conjunt– per anar reforçant les plantilles dels 
mossos d’esquadra i tot allò que sigui adient, doncs, per assegurar la seguretat pú-
blica d’aquest país.

Tot el que no vagi en aquesta línia ens sembla totalment fora de lloc.
Gràcies.

El president

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

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Dono per repetida la intervenció que he fet en el punt primer.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se, pel Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé. En primer lloc, fer referència al que ja hem comentat en el punt anterior.
Per altra banda, i respecte a la rigorositat de les dades, en l’últim informe que els 

mateixos mossos d’esquadra van publicar respecte els il·lícits penals del 2017 veiem 
que és cert que el 85 per cent dels il·lícits penals que es cometen al Principat són 
delictes patrimonials i hem de pensar el perquè, perquè els delictes patrimonials 
també responen a una situació econòmica molt concreta. Però, concretament, els 
robatoris amb violència o intimidació, d’aquest 85 per cent, dels il·lícits penals, són 
un 5 per cent.
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I, per tant, voler explicar la realitat d’una forma absolutament esbiaixada per 
intentar crear una situació d’inseguretat alhora que fer clientelisme amb aquests te-
mes, doncs, al final serà una cosa recurrent en aquesta comissió. Perquè veiem que 
hi ha una, dos, tres, quatre, cinc..., crec que d’onze punts la meitat són exactament el 
mateix a diferents municipis demanant la mateixa reivindicació.

És com si aprovéssim, durant l’any, que s’han de construir cinc-centes escoles. 
És que no es construirien mai, perquè..., és que és el que hi ha. Vull dir, haurem de 
fer una planificació i una priorització.

Però, per altra banda, pensem exactament perquè són els delictes patrimonials 
els que guanyen el rànquing i perquè els furs són el 50 per cent dels delictes patri-
monials. És que quan parlem de furs parlem de robatoris sense força, sense violèn-
cia, d’objectes de menys de 400 euros! Imaginem-nos la situació material de les 
persones que cometen aquests delictes.

I, per últim –i per acabar–, en aquesta mateixa proposta de resolució, com es 
deia, es fa referència a les dades d’una associació empresarial que defensa els in-
teressos de les entitats asseguradores. És que nosaltres no ens ho inventem. És que 
això és el que posa la seva pàgina web a la seva primera plana quan hi entres. 

Per tant, què s’està intentant? Sol·licitar reforços policials quan se sap que no vin-
dran perquè s’estan sol·licitant reforços policials a tot el territori per acabar defensant 
els interessos d’una asseguradora o d’una entitat empresarial que defensa els interes-
sos de les asseguradores, concretament? Bé.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar-se el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Sí, gràcies. Jo utilitzaria el cos de la meva primera intervenció al fil d’aquesta 
proposta, però sí que m’agradaria afegir un aspecte que no per nou sí que resulta, 
com a mínim, sorprenent, no?, i és escoltar com el representant de Junts per Catalu-
nya té la solució màgica als problemes d’inseguretat no tan sols de Sant Cugat, sinó 
jo crec que del conjunt de Catalunya. 

I la veritat és que a mi m’ha deixat..., m’ha deixat al·lucinat, eh?, permeti’m que 
l’hi digui. Jo he estat alcalde d’una ciutat com Badalona i mai m’hagués pensat 
que la solució fos tan fàcil i, a la vegada, doncs, tan complicada, no? I és que els 
problemes... –i ho ha dit així–, que els problemes d’inseguretat s’acabarien amb 
una República catalana. Un bon argument –un bon argument– de contingut en 
base..., i sobretot profund, que sense cap tipus de dubte dona resposta ja no tan 
sols als veïns de Sant Cugat, sinó als veïns de Figueres, de què parlàvem, als de 
Badalona, als de Barcelona.

Els he de dir..., ara ja amb un to ja més seriós, que a mi em sembla lamentable 
que l’única resposta que es tingui per part dels grups de la majoria sigui un argu-
ment tan infantil, eh? Perquè no es pot catalogar d’una altra manera que «d’argument 
infantil» utilitzar aquest tipus d’exposició per un problema tan seriós i que afecta a 
tantes persones a Catalunya com és l’augment de la inseguretat.

Hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Garcia Albiol. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la 
paraula la il·lustre senyora Fernández...

Munia Fernández-Jordán Celorio

Jordán, está bien. Gracias. Voy a ir primero al contenido de las enmiendas en 
concreto.
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Comentan los diputados de Junts per Catalunya y el Grupo Republicano que se 
debería estudiar la necesidad de incrementar. La pregunta es ¿qué hay que estudiar? 
Los datos no hablan por sí solos. Ahora podemos crear mesas de trabajo, comisio-
nes entre administraciones públicas... Bueno, pues se lo diremos a los vecinos: no, 
es que ahora hay que estudiar la situación. Los datos no cantan y los testimonios 
tampoco lo hacen.

En la segunda mantienen que hay que adaptar el dispositivo genérico, en tanto 
que nosotros decimos: «Poner en marcha un dispositivo especial en verano.» Pero, 
claro, aquello que no funciona no hay que adaptarlo, sino que, en realidad, hay que 
hacer algo nuevo que funcione. Seguiremos, pues, explicando que esto es lo que us-
tedes proponen.

Y, por otro lado, en la tercera enmienda dicen que hay que mantener todas las me-
didas de coordinación. Bueno, mantener aquello que no se está dando y que no está 
dando frutos, pues, es un poco absurdo. Por lo cual decimos, nosotros, que no hay que 
mantener nada, sino que hay que adoptar medidas de coordinación eficaces.

Respecto a las ponencias que han hecho ambos diputados, el diputado comen-
taba que los 220 no puede ser, bien, pues, de acuerdo: Vaya..., dígale usted a su 
presidente actual, al señor Torra, que vaya a la conferencia de presidentes de co-
munidades autónomas, es tan sencillo como esto. El señor Puigdemont no fue, no 
fue porque no quiere hablar de nada al final que no sea su monotema. Pues, vayan 
ustedes a la conferencia de presidentes y consigan esas ratios.

Y, en segundo lugar, y respecto a los comentarios que ha hecho la diputada de las 
diferentes fuentes que hemos dado..., mire, hay una cosa que se llama video acta, en-
tonces es indubitable. Lo que nosotros hemos comentado es que, si hacen la búsque-
da en Google, gran buscador internacional y universal, de «seguridad Sant Cugat», 
van a encontrar todo lo que les estoy diciendo, que son los testimonios de primera 
mano de los ciudadanos que están padeciendo esta realidad.

Con relación, efectivamente, a las enmiendas del Grupo Socialista, hemos tran-
saccionado el texto que ha comentado el compañero anteriormente.

Muchas gracias.

El president

Entiendo, entonces, que rechaza las enmiendas presentadas por el Grupo Parla-
mentario de Junts per Catalunya y el Grup Parlamentari Republicà.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Disculpe, rechazadas, sí.
(Ferran Roquer i Padrosa demana per parlar.)

El president

Per què em demana la paraula?

Ferran Roquer i Padrosa

Per al·lusions directes.

El president

Per al·lusions directes, doncs, trenta segons per al senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Bé. El que jo he dit és que un estat propi reduiria el cost d’oportunitat, perquè 
seria capaç de generar recursos per contractar més policies. He dit just això.

El president

Molt bé. Doncs se sotmet a votació aquesta tercera proposta de resolució, en la 
que hem de tenir present que el punt número 3 ha quedat transaccionat entre el grup 
parlamentari proposant i el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
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Torno a llegir el text definitiu, que seria el punt número 3: «Adoptar todas las me-
didas de coordinación necesarias entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las poli-
cías locales de los municipios colindantes y los Mossos de Escuadra, para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.»

La resta de punts queden conforme estaven redactats en la proposta original. No 
s’han demanat votacions separades.

Vots a favor de la proposta de resolució?
Són 10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi ha 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-

lamentari Republicà i Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt 
250-00075/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, és la Proposta de resolució 
sobre la seguretat a Salt, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Em sap greu, eh?, perquè ja hi ha diputats que diuen mirant 
amb la línia diferents propostes.

Escolti, a nosaltres ens sap molt de greu haver de portar això aquí. Evidentment, 
si el problema no existís no hauríem d’estar en la tessitura amb la que estem, però on 
hi ha hagut desgovern tants anys, manca d’inversió i, sí, tornem a la manca d’efectius 
al municipi de Salt.

Mirin, un municipi on l’ABP, que és la comissaria de mossos d’esquadra que és 
compartida amb policia municipal, sobtadament quan hi ha qualsevol veí que a les 
deu de la nit ha d’anar a fer una denúncia el mosso d’esquadra li diu: «Disculpin...» 
–passant vergonya en molts casos– «no el puc atendre, vagi vostè a Vista Alegre, a 
Girona». 

A altes hores de la nit, cal recordar que no tothom té els mitjans per agafar un 
taxi i el transport públic és inexistent. Quan a algú li passa un altercat, un robatori, 
un atracament o qualsevol situació en via pública, dintre del nerviosisme i dintre de 
la situació, gran resposta ens trobem en un municipi que està entre els quatre pun-
ters amb volums d’habitants a la nostra província, amb un alt índex de delinqüència, 
de robatoris, tenint de forma continuada i diària, i amb efectius que no els veiem. 
Cotxes aparcats, que quan preguntes et diuen que són dissuasius, quan vas a picar a 
la finestra no hi ha ningú a dins; han sigut aparcats des de l’ABP en un carrer prin-
cipal, sí, que dona un efecte òptic dissuasiu, però que quan passa qualsevol cosa allà 
no hi ha efectiu que valgui. És indignant veure una ABP de mossos que a partir de 
les deu de la nit no reculli denúncies, amb l’agreujant, com els dic, que els enviïn al 
municipi del cantó. 

Hem demanat diferents coses en aquesta proposta de resolució, no només in-
crementar: nombres efectius envers les noves promocions que vagin venint, també, 
escolti’m, garantir que un ABP és funcional vint-i-quatre hores al dia i que està al 
servei dels ciutadans i de les persones.

No pot ser que una ABP de mossos d’esquadra a partir de les deu del vespre no 
estigui al servei del qui es troba en un altercat.

També, posar de forma immediata un operatiu especial dintre del municipi, en 
col·laboració, com els deia abans. La paraula «continuar»... Escolti’m, hi ha o no hi 
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ha col·laboració? N’hi ha o no n’hi ha? On és la coordinació amb Policia Nacional, 
que pot ser un bon recolzament, o amb Guàrdia Civil, que pot ser un altre gran re-
colzament, quan no tenim els suficients mossos d’esquadra en un municipi.

Els vull recordar, en competència de lluita contra la droga, la Policia Nacional 
mai –mai– perd la competència, ni a dintre d’una comunitat autònoma que tingui 
competència en seguretat ciutadana derivada. La Guàrdia Civil mai, i ho repeteixo, 
mai perd competència en l’àmbit antiterrorista. 

Ara no tindria temps per fer-los tot el decàleg que hi ha. L’estem parlant i deba-
tent molt, en el que és la comissió d’investigació sobre el tema dels atemptats. Po-
dem parlar d’un municipi, que sabem també el problema que tenim en àmbit terro-
rista i gihadista, que ha passat per allà... (Veus de fons.) Sí, senyora, no em miri així. 
Hem tingut dades, inclús, en algun hostal on han pernoctat terroristes que estaven 
de pas. A vegades, tenir informació et permet gestionar els problemes. Riure-se’n, 
dels problemes, jo crec que té un cost parlamentari i no és grat per qui l’estigui  
veient. 

Però, dit això, el que demanaríem dintre d’aquesta proposta de resolució és so-
lució als problemes d’un municipi que ho pateix a diari, solució a barris concrets 
dintre d’aquest municipi, on veiem de forma continuada, en l’àmbit de la droga, que 
corre lliurement. A on és utilitzat, i li donaré una dada concreta, perquè veig que 
continua rient: plaça Catalunya de Salt, on es van ubicar càmeres que han enregis-
trat. Sap a qui utilitzen per vendre la droga? A la mainada. Amb indicatius, amb mo-
viments, i és el nen qui va a una paperera, treu la droga i l’entrega a qui ja ha pagat 
prèviament. (Rialles.) Si això li fa riure, a mi no em fa riure. És el municipi confron-
tant a Girona, a la meva ciutat, al meu barri, i crec que hem de tenir la seriositat, el 
raonament i la responsabilitat per prendre entre tots les solucions que demana aquest  
barri.

Demanaria el vot a favor dels diferents punts i no em tornin a dir que la col·la-
boració existeix. Si volen, un dia fem un monogràfic de dades, amb Guàrdia Civil i 
Policia Nacional, i li podré posar de manifest, amb un monogràfic, quants operatius 
conjunts s’han portat a terme amb Mossos d’Esquadra. Quants? Zero.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per posicionar-se, per defensar l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. L’esmena va en el mateix sentit que l’anterior: nosaltres ha-
víem fet una esmena per posar el plural en singular, de «policías locales» a «policía 
local». Ens ha aclarit la situació i acceptem una transacció de «los diferentes muni-
cipios colindantes».

I el que sí que voldria dir al respecte del tema de l’horari, de l’oficina de recepció 
de denúncies..., això sí que em sembla un tema bastant greu. Jo crec que el mateix 
municipi ha de garantir el dret de qualsevol ciutadà o ciutadana que ha patit un ro-
batori o un fet delictiu, que pugui denunciar a lloc. I jo crec que hi ha solucions rela-
tivament fàcils si a la comissaria, a partir de les deu, hi ha algun problema.

Hi insisteixo, el tema de l’oficina de recepció de denúncies jo crec que és a res-
saltar i és un tema a solucionar també.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per defensar les esmenes presentades pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, en nom 
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del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís 
Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Jo intentaré fer un esforç de..., sí, a veure si trobo la comprensió recíproca del 
diputat Castel, sobretot, pel que fa a la primera esmena.

En la primera esmena, aquest grup parlamentari, juntament amb el Grup Repu-
blicà, simplement plantegem la necessitat d’estudiar objectivament, prèviament, si hi 
ha d’haver més efectius o no n’hi ha d’haver més. Perquè la seva opinió, per mi, és 
molt valuosa, però no podem actuar només amb la seva opinió en seu parlamentà-
ria. S’haurà de fer l’estudi corresponent, s’haurà de fer la planificació, i, per tant, si 
hi ha motiu objectiu que acrediti la necessitat d’aquesta incorporació, aquests grups, 
que presentem esmenes precisament perquè en sortim beneficiats tota la ciutadania, 
necessitem documents objectius.

Per tant, si vostè ens acredita o si, una vegada en posem en contacte amb l’ABP 
de Salt i amb els serveis territorials del departament a Girona, hi ha aquesta neces-
sitat, i, a més a més, disposem de noves promocions per poder incorporar-los –que 
aquesta és l’altre condicionant important–, estem disposats a valorar-ho i a tirar-ho 
endavant, fins al punt de que la nostra esmena no sé si té sentit que ens la rebutgi 
d’aquesta manera tan contundent. Jo no crec que hagi de fer tants esforços per..., 
d’alguna manera, per no valorar aquestes esmenes. No cal que sigui tan contundent, 
diríem. Estem disposats a estudiar la possibilitat de que hi hagi increment d’efectius 
a Salt.

Per tant, en aquest punt, és la seva responsabilitat, si realment ho vol i el seu ob-
jectiu és que surti una moció o una proposta de resolució d’aquí, el Parlament, que 
sigui assumible pel Govern, i que tots els grups parlamentaris hi hagin pogut parti-
cipar mínimament. 

Pel que fa a la segona esmena, quan parla, d’alguna manera, d’aquests operatius 
especials que els utilitza pràcticament en totes les seves propostes de resolució. El 
que li demanem és que es mantingui un adequat nivell de col·laboració, perquè a més 
a més a Salt es dona la circumstància que la policia local i els Mossos d’Esquadra 
comparteixen el mateix edifici. No em digui que compartint el mateix edifici no es 
patrulla de forma conjunta, perquè no m’ho creuré. Hi ha, segur, planificació de pa-
trullatges conjunts entre ambdues policies. I, a més, pel que surt a la premsa de ve-
gades, em dona la sensació que, a més a més, aquesta col·laboració i aquesta coordi-
nació és prou positiva, més enllà de la complexitat del municipi en qüestió.

I, en darrer terme, l’esmena de modificació de la tercera és el mateix. Estem en 
les mateixes esmenes que si hi hagués una voluntat clara de positivitzar les nostres 
aportacions, certament; vostè les hauria valorat i ens les hauria, d’alguna manera, 
assumit, i hauríem pogut votar, almenys, una d’aquestes propostes de resolució de 
forma conjunta.

Gràcies.

El president

Per defensar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula 
la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí, moltes gràcies, president. Des del nostre grup ens refermem el que hem opi-
nat al punt número 1, el que he opinat al punt número 1 sobre els efectius policials 
a la demarcació de Girona. 

Amb el mateix sentit, també, que el company diputat Guinó feia referència a les 
esmenes que s’han presentat del nostre grup; hi ha esmenes que no s’entén la volun-
tat del Grup de Ciutadans de no acceptar-les. 



DSPC-C 66
26 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CI  27 

És evident... –ja ho hem manifestat en el punt 1 i ho continuem manifestant–, és 
important saber..., som coneixedors de la necessitat d’augmentar el número d’efec-
tius de Mossos d’Esquadra. De fet, calen noves convocatòries per fer front a aquesta 
mancança. Actualment a la comissaria, a l’ABP de Salt, que, com ha dit el diputat 
Guinó, comparteixen la mateixa seu, en el mateix lloc, la policia local de Salt amb 
el Cos de Mossos d’Esquadra. Existeixen 37 agents de Mossos d’Esquadra i 52 poli-
cies locals, que suposa uns 89 agents per defensar la seguretat del municipi de Salt. 
Això supose una ràtio de 2,98 per cada mil habitants de cossos policials.

És evident que s’ha d’estudiar si fa falta, si és necessari dotar de més membres de 
Cos de Mossos d’Esquadra a Salt. Per això nosaltres hem posat a l’esmena del punt 1 
la necessitat d’incrementar, és a dir, estudiar, perquè si és necessari, evidentment, no 
ens hi oposem, al contrari. I, com ja bé ha dit el diputat Guinó, el que fan falta són 
noves convocatòries per poder disposar de més membres, de més cossos policials, 
per poder redistribuir a tot el país.

I també em refermo amb el que comentava el diputat Castillo, del PSC, que el 
que calen són més propostes de resolució d’un àmbit més general i no tant especí-
fiques de cada municipi perquè a tots els municipis de Catalunya, segurament, hi 
ha alguna mancança que altra i no pararíem de debatre propostes de resolució en 
aquest sentit. I calen més propostes de resolució més àmplies, més generals, que no 
pas tant específiques.

I, per tant, el nostre grup no hi votarem a favor.
Moltes gràcies.

El president

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

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Dono per reproduïda la intervenció que he fet en el punt 
primer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. No està present la portaveu del Subgrup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Sí, senyor president. Utilitzaríem els mateixos arguments del punt primer i hi 
votaríem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor García Albiol. Per posicionar-se sobre les esmenes, i amb 
el prec de que ho faci així, posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il·lustre 
senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Miri, punt 1, esmena punt 1. Li faig una proposta, en comp-
tes de dir «estudiar» es comprometi, si les dades evidencien allò que li he explicat, 
comprometi’s en el volum de mossos d’esquadra que necessita el municipi de Salt. 
Li demano només compromís. Deixar d’estudiar, valorar, que això és fugir d’estudi, 
com diem en català.

Però també li diré una altra cosa. Vostè m’ha parlat del patrullatge conjunt i me’n 
vaig a l’esmena 2, eh?, president, de mantenir... Sap què passava amb els patrullatges 
conjunts que vostè argumentava de l’esmena 2? Es produïen a Girona i es produïen a 
Salt. Sap per què s’han deixat de fer massificadament? Perquè la seguretat ciutadana 
de Mossos d’Esquadra de Salt arriba a Bescanó i altres municipis, on aquell efec-
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tiu de la policia municipal no pot passar els termes del seu municipi, i quan van en 
conjunt a dintre d’un vehicle de Mossos d’Esquadra aquell policia no és efectiu en el 
municipi que se li acaba l’àmbit competencial municipal. Vostè que és alcalde d’un 
municipi ho hauria de saber.

És molt fàcil fer el discurset... Ho torno a dir, és increïble que veiem i escoltem el 
fet de fugir d’estudi. Agafin compromís i els acceptarem les esmenes. L’únic que els 
demanem són paraules que es comprometin a fer efectiva la solució, no a continuar 
anar parlant en el temps com ens tenen habituats.

Gràcies.
...amb les esmenes, i sí acceptem la transaccions que han fet de l’esmena in voce 

del Partit Socialista.
(Aurora Madaula i Giménez demana per parlar.)

El president

Sí, senyora Madaula, per què demana la paraula?

Aurora Madaula i Giménez

Per al·lusions.
(Pausa. Rialles.)

El president

En cap moment... (Algú diu: «Ni tan sols ha intervingut!») En cap moment hi ha 
hagut una al·lusió directa, eh? Jo crec que... (Veus de fons.) Sí. 

Vejam, centrem-nos en la proposta de resolució, el text definitiu que se sotmet 
a votació queda modificat per la transacció de l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari dels Socialistes i Units per Avançar, que afecta al punt número 3, i que que-
da redactat amb els mateixos termes que en la proposta de resolució anterior, amb: 
«Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacional, la 
Guardia Civil, las policías locales de los municipios colindantes y los Mossos d’Es-
quadra, para fortalecer la seguridad mediante un plan conjunto de acción.»

Per tant, no hi ha sol·licituds de votació separada.
Sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi ha 10 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes, Cata-

lunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi ha 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i del 

Grup Parlamentari Republicà.
No hi ha abstencions. 
(Veus de fons.)
Sí, bé..., em fa una indicació el lletrat respecte al possible rebuig de..., en cas 

d’empat. El que passa que jo els he de dir que, com a president d’aquesta comissió, 
i en virtut del que preveuen, d’una banda, l’article 98.2 del Reglament, doncs, apla-
çaré la decisió de dirimir aquest empat, que s’hauria de dirimir en funció del que 
preveu també l’article 102.2 del Reglament. I, per tant, no proclamaré el resultat 
d’aquesta votació fins que s’acabi de produir doncs o que tingui aquesta presidència 
un coneixement fefaent d’una resolució definitiva per part de la Mesa del Parlament, 
en virtut del qual, d’aquesta resolució, d’aquest acord de la Mesa del Parlament, doni 
íntegre i degut compliment al requeriment que el Tribunal Suprem li va fer, el passat 
9 de juliol de 2018, i que es va fer en els següents termes: «Comunicar a la Mesa del 
Parlamento autonómico de Catalunya que los procesados y miembros de este Parla-
mento, Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, 
Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu i Jordi Sànchez Picanyol, han quedado 
suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la Ley de enjui-
ciamiento criminal en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, 
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habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la 
plena efectividad de la previsión legal.»

Per tant, jo crec que fins que la Mesa no doni compliment, d’una banda, a aquest 
requeriment, i, d’una altra banda, doncs, aquesta solució no sigui formalment adop-
tada amb acord de la Mesa i comunicada a aquesta Mesa de comissió i a aquest 
president, doncs, no proclamaré aquest resultat.

(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.)
Sí...

Montserrat Fornells i Solé

Des del nostre grup, creiem que els diputats en qüestió que vostè ha fet referèn-
cia no formen part d’aquesta comissió. Per tant, no estan afectats amb les votacions 
d’aquesta comissió, i, per tant, s’hauria de resoldre la votació amb vot ponderat.

(El president dona la paraula a Lluís Guinó i Subirós.)

Lluís Guinó i Subirós

Nosaltres reiterem la mateixa explicació que ha donat la diputada del Grup Re-
publicà. Entenem que s’ha de mantenir els equilibris de votació i de representativitat 
que hi ha al ple del Parlament, i es dona el cas, a més a més, que cap dels membres 
del Parlament que vostè ha citat estan en aquesta comissió.

I estem d’acord o m’ha donat la sensació que el lletrat, d’alguna manera, aconse-
llava a mantenir la corresponent paritat al Parlament i que el vot ponderat donava el 
rebuig d’aquesta proposta de resolució.

Ho he entès així, senyor Bayona?

El president

Sí. Hi han més paraules demanades. Ara li donaré la paraula també al senyor 
Bayona. (Veus de fons.) En tot cas, també demana la paraula el senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, perquè constés en acta, president, que també crec que el vot ponderat hauria 
de ser el criteri per dirimir aquest empat que hem tingut ara.

El president

Sí. El senyor lletrat, el senyor Bayona?

El lletrat

L’únic que puc fer constar, per la meva banda, és que ahir la Mesa del Parla-
ment, degut, precisament, al fet que hi havia hagut una discussió sobre si s’aplicava 
o no s’aplicava el criteri del vot ponderat, va resoldre definitivament unes sol·licituds 
de reconsideració sobre aquesta qüestió i va adoptar l’acord que s’havia de tenir en 
compte el criteri del nombre legal de membres. I, en aquest sentit, des del punt de 
vista meu, li he comentat al president, diguem-ne, que el resultat, en aquest cas, amb 
el vot ponderat, era el que em sembla que tothom ha considerat.

Després, ell ha fet la seva intervenció i és el posicionament que ell manté.

El president

Bé, doncs... (Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Sí..., senyor Castillo?

Carles Castillo Rosique

Perdó, perquè quedi també constància del nostre criteri. Nosaltres entenem que hi 
ha un criteri donat per la Mesa, amb el qual no estem d’acord, però creiem que s’hau-
ria d’acatar. 

Per tant, que consti que no estem d’acord amb el criteri que ha pres la Mesa, 
però, en aquest cas, creiem que s’hauria d’aplicar en el sentit del vot ponderat.

Gràcies.
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El president

Bé, doncs, per aclarir la qüestió: primer, no és un acord de la Mesa d’aquesta 
comissió, és una decisió d’aquest president, que és el que té la facultat de proclamar 
el resultat de la votació; té l’obligació reglamentària de fer-ho, i també que a l’hora 
de dirimir els empats s’ha de tenir present el que disposa l’article 102 del Regla-
ment d’aquest Parlament, que la ponderació del vot es refereix a la representativitat 
en el Ple.

I, en aquests moments, el Ple del Parlament la seva representativitat la té alterada 
per la situació concreta dels sis parlamentaris... (remor de veus). Tant és així –tant és 
així– que, a hores d’ara o en el dia d’avui, doncs, hi ha una altra comissió que la ma-
joria de la Mesa del Parlament sembla que vol fer servir per sortejar una decisió que 
li pertoca i que l’ha de prendre, i que l’ha de prendre amb consonància a una inter-
locutòria del Tribunal Suprem, ho hem de recordar, Tribunal Suprem, poder judicial, 
perfectament delimitat per la Constitució espanyola, i jo estic obligat a complir el 
Reglament d’aquest Parlament i, per descomptat, també estic obligat a complir amb 
l’article 118 de la Constitució espanyola, que m’obliga a acatar i a col·laborar les sen-
tències i les resolucions dels òrgans judicials, també legítimament constituïts i també 
plenament democràtics.

Per tant, aquesta és la meva decisió. La Mesa del Parlament la pot obviar, la pot 
resoldre. Per mi, hi ha un empat, un empat que, segons el meu criteri –però això no 
afecta..., no és...– (remor de veus), però és el que he dit que faré o que no faré, que 
serà proclamar aquest resultat en el sentit que sembla que vol proposar la Mesa del 
Parlament i que jo, com a president d’aquesta comissió, no hi estic d’acord.

Per tant, queda ajornat a la decisió definitiva que pugui prendre la Mesa d’aquest 
Parlament. (Remor de veus.) No, no..., no s’ha alterat cap resultat. (Se senten veus de: 
«Sí, sí.») Jo, senzillament, he posposat la decisió a una decisió de la Mesa.

Jo el que no puc és anar..., no puc anar en contra del Suprem.

Montserrat Fornells i Solé

Vostè, com a president, té l’obligació de proclamar un resultat. I el resultat amb 
el vot ponderat ja està claríssim.

El president

Amb el vot ponderat, en la situació actual del vot ponderat, probablement hauria 
de donar per aprovada la proposta de resolució. I, per tant, com que això sembla que 
no és el criteri de la Mesa del Parlament, doncs que sigui la Mesa del Parlament qui 
decideixi.

Lluís Guinó i Subirós

No, jo el que li demano, de totes maneres, és que en doni coneixement a la Mesa 
del Parlament de Catalunya la decisió que ha pres avui vostè en aquesta comissió, i 
que la Mesa en tingui coneixement i que prengui les decisions que hagi de prendre 
respecte a aquesta qüestió.

El president

Jo crec que ha de ser així, per tant, i així ho he proposat.

Montserrat Fornells i Solé

I la Mesa ja va adoptar un acord en aquest sentit, vull dir que no sé..., no té sentit 
la posició que està adoptant vostè com a president.

El president

Jo crec que té ple sentit i plena vigència constitucional i legal. Per tant, per això 
l’adopto i per això la proclamo en aquests termes.
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Magda Casamitjana i Aguilà

I, perdoni, no té sentit perquè la majoria dels grups d’aquesta cambra s’acaben de 
pronunciar a favor de l’ús del vot ponderat.

Gràcies.

El president

Sí, si us plau... Jo crec que acabo de deixar molt clara la posició d’aquest presi-
dent.

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 5, que és el debat i votació de 
la proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de segure-
tat a Santa Coloma de Gramenet (veus de fons), presentada pel Grup Parlamentari... 
(Veus de fons.) Sí, perdó? (Veus de fons.)

Sí, fem un recés de cinc minuts.

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

de cinc i dos minuts.

El president

Bé, doncs, reprenem la sessió.
Ens demana la paraula el portaveu de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari 

Junts per Catalunya, el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

President, entenem que la decisió que acaba de prendre, en l’empat de la votació 
anterior, no obeeix en el sentit de la resolució que ha fet avui la Mesa del Parlament, 
i, en tant que creiem que no l’obeeix, nosaltres creiem que aquesta comissió no pot 
continuar d’aquesta manera i li fem saber que nosaltres abandonarem la sessió.

El president

Gràcies, senyor Roquer. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula 
la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres, des del nostre grup també no entenem la 
decisió que ha pres com a president d’aquesta comissió. Creiem que no estem en les 
condicions per continuar amb aquesta sessió de la comissió, i hi ha la voluntat, sem-
bla, de voler alterar les majories que hi ha en aquest Parlament, i, per això, també, 
el nostre grup abandonarà aquesta comissió.

El president

Molt bé, doncs, refermar la meva decisió, i dir-los que no hi ha cap voluntat d’al-
terar res, sinó d’acatar el que correspongui.

I, en tot cas, si els dos grups parlamentaris, tant Junts per Catalunya com el Grup 
Parlamentari Republicà abandonen la sessió, doncs, en no haver-hi quòrum no es 
poden prendre decisions. Tot el que resta d’ordre del dia, tot el que manca per deba-
tre són precisament això, decisions.

I, per tant, en no poder-se prendre cap tipus de decisió en aquesta comissió, ai-
xeco la sessió.

Moltes gràcies.

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