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Sessió 5 de la CI
La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del
secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa el lletrat major.
Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio,
Dimas Gragera Velaz, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Lluís Font i Espinós,
Ferran Roquer i Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró
Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Noemí Llauradó Sans i Lluïsa
Llop i Fernàndez, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units
per Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya, acompanyat del
secretari general, Brauli Duart i Llinares.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:
BLOC 1

1.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona on va començar l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la
Generalitat (tram. 311-00254/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 21).
1.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es pot
incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers (tram. 311-00255/12).
María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 48, 21).
1.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la companyia d’assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a la seu central
dels Bombers de la Generalitat (tram. 311-00256/12). María Francisca Valle Fuentes, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 22).
1.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la
Generalitat (tram. 311-00257/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 22).
1.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles
d’extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (tram. 311-00258/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 23).
1.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles
d’extinció d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (tram. 311-00259/12). María Francisca Valle Fuentes, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 23).
1.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no hi
havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat en el moment de l’incendi (tram. 311-00260/12). María Francisca Valle
Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 24).
1.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de sistemes
de detecció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la
Generalitat (tram. 311-00261/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 25).
1.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’equips i
sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de
la Generalitat (tram. 311-00262/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 25).
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1.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de vigilància en l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis
(tram. 311-00263/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació (text presentat: BOPC 48, 26).
1.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control automàtic d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (tram. 31100264/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 26).
1.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de
les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (tram. 311-00265/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 27).
1.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de
la gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la
Generalitat (tram. 311-00266/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 27).
1.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la
Generalitat (tram. 311-00267/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 28).
1.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·laboradora de l’Administració (tram. 311-00268/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 28).
1.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’alguna
instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció d’incendis
(tram. 311-00269/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació (text presentat: BOPC 48, 29).
1.17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (tram. 311-00270/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 30).
1.18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen de l’incendi a
la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018 (tram. 311-00293/12).
María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 48, 42).
1.19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que
hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018 (tram. 311-00294/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 42).
BLOC 2

1.20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat
privada en actiu (tram. 311-00271/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 30).
1.21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal docent
de centres de seguretat privada (tram. 311-00272/12). María Francisca Valle Fuentes, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 31).
1.22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018 (tram.
311-00273/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 31).
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BLOC 3

1.23. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla de formació per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d’Esquadra (tram. 31100366/12). Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 69, 11).
1.24. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels
protocols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d’Esquadra (tram. 31100367/12). Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 69, 12).
1.25. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició de pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 311-00368/12). Carlos Sánchez
Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 69, 12).
1.26. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per
a aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles
Elèctriques (tram. 311-00369/12). Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 69, 13).
BLOC 4

1.27. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que
adoptarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu (tram.
311-00404/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 85, 5).
BLOC 5

1.28. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que
adoptarà per a evitar l’increment de delictes (tram. 311-00405/12). María Francisca Valle
Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 85, 6).
BLOC 6

1.29. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals
ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comandament del
Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 311-00476/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 38).
1.30. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que
el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 311-00477/12). Matías Alonso
Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 39).
1.31. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la
defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions (tram.
311-00478/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació
(text presentat: BOPC 119, 40).
1.32. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es
fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero (tram. 31100481/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 119, 44).
1.33. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació del
Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero (tram. 31100482/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 119, 45).
1.34. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l’acusa
l’Audiència Nacional (tram. 311-00484/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 47).
1.35. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan pensa el conseller d’Interior ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero (tram. 311-00485/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 48).
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BLOC 7

1.36. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’oferir
als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades per
a preparar llur defensa (tram. 311-00479/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 41).
1.37. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els
agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar
llur defensa (tram. 311-00480/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació (text presentat: BOPC 119, 43).
1.38. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar
l’accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d’Esquadra immersos en procediments judicials (tram. 311-00483/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 46).
BLOC 8

1.39. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin
simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic (tram. 311-00569/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC
154, 145).
1.40. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació (tram. 311-00570/12). Matías
Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC
154, 146).
1.41. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena (tram. 311-00571/12). Matías Alonso Ruiz,
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 146).
1.42. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part d’un
grup (tram. 311-00572/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 147).
1.43. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup (tram. 31100573/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text
presentat: BOPC 154, 148).
1.44. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari
urbà simbologia de qualsevol mena (tram. 311-00574/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 148).
1.45. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
(tram. 311-00575/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 149).
1.46. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari
urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup (tram. 311-00576/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC
154, 149).
1.47. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el moSessió 5 de la CI
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biliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies
davant els òrgans judicials corresponents (tram. 311-00577/12). Matías Alonso Ruiz, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 150).
1.48. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir
simbologia de qualsevol mena (tram. 311-00578/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 151).
1.49. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies
per via administrativa (tram. 311-00579/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 151).
1.50. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena (tram. 311-00580/12). Matías Alonso Ruiz,
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 152).
1.51. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari
urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els òrgans
judicials corresponents (tram. 311-00581/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 152).
1.52. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de
qualsevol mena (tram. 311-00582/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 153).
1.53. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari
urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via administrativa (tram. 311-00583/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 154).
1.54. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari
urbà simbologia de qualsevol mena (tram. 311-00584/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 154).
1.55. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l’ordre
del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes
que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena (tram.
311-00585/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació
(text presentat: BOPC 154, 155).
1.56. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les
juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
(tram. 311-00586/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 155).
2. 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.
3. 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.
4. 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
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de l’espai públic (tram. 354-00017/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
5. 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 votació de la sol·licitud de sessió informativa.
6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació a la militància 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 Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Barcelona (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.
8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el pla d’actuació amb relació a la seguretat de Barcelona (tram. 354-00029/12).
Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions del seu departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018
(tram. 354-00031/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació
de la sol·licitud de sessió informativa.
10. 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.
11. 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 Organitzat (tram. 356-00185/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
12. Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de l’Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió
de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació (tram. 35600198/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
13. Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT
112 davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu
càrrec per la seva responsabilitat en la contractació (tram. 356-00199/12). María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
14. Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el
16 de setembre de 2018 (tram. 356-00201/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
15. Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu departament amb
relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associa-
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ció Hablamos Español el 16 de setembre de 2018 (tram. 356-00202/12). Matías Alonso
Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
16. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels
operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018 (tram. 356-00214/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·
licitud de compareixença.
17. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia
Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius policials l’1 d’octubre de 2018 (tram. 356-00215/12). Matías
Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i
votació de la sol·licitud de compareixença.
18. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels
operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018 (tram. 356-00216/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·
licitud de compareixença.
19. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels
agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018 (tram. 356-00217/12). Matías
Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
20. Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual del Departament d’Interior (tram. 356-00228/12). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
21. Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de seguretat 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).
22. 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).
23. 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).
24. Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’incendis 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).
25. 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 Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 52; esmenes: BOPC 120, 34).
26. Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00195/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC
89, 5; esmenes: BOPC 120, 34).
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El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió número 5 de la Comissió d’Interior, corresponent al dimecres 14 de novembre de 2018.
El primer punt de l’ordre del dia són preguntes al Govern a respondre oralment
en comissió.
Per tant, donem la benvinguda al conseller d’Interior, a l’honorable senyor Miquel Buch, que ve acompanyat pel senyor Brauli Duart, secretari general del departament. Saludem també al director general i a altres membres de la conselleria que
estan acompanyant-nos.
Hem estructurat aquestes preguntes amb resposta oral. Inicialment els vam passar una composició de vuit blocs, que finalment ens hem posat d’acord amb la conselleria per agafar els bloc 6 i 7 de preguntes i agrupar-los en un sol bloc. Per tant,
tindrem finalment set blocs de preguntes.
Les preguntes del primer bloc les tenen totes en el dossier de la comissió. Són
en total cinquanta-sis preguntes. Repeteixo que ens hem posat d’acord amb la conselleria i tenim també el vistiplau dels portaveus dels grups parlamentaris per agrupar-les d’aquesta forma.

Preguntes al Govern acumulades relatives a l’incendi de la seu central de
Bombers de la Generalitat
311-00254/12 a 311-00270/12, 311-00293/12 i 311-00294/12

I començarem, doncs, amb el primer bloc, amb el bloc número 1 d’aquestes preguntes, que fan referència a l’incendi de la seu central de Bombers de la Generalitat.
Són un total de dinou preguntes, en què tindran..., en aquest cas, la il·lustre senyora María Valle, del Grup Parlamentari de Ciutadans, que farà les preguntes,
tindrà un temps de cinc minuts per preguntar, com a màxim, en dos torns; o sigui,
màxim cinc minuts, com a màxim, en dos torns, un de pregunta i un de repregunta. I el conseller tindrà també cinc minuts per resposta, com a màxim, en aquests
dos blocs, responent primer les preguntes i després les repreguntes.
Per tant, doncs, té la paraula, per començar amb aquest primer bloc, la il·lustre
senyora María Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Una pregunta, presidente: ¿cinco minutos entre la pregunta y la repregunta?
El president

Sí, sí, en total el bloc són deu minuts –deu minuts en total del bloc–; amb
les intervencions tant del diputat preguntant com del conseller responent, serien
el total dels deu minuts. I, en aquest cas, doncs, cadascun dels intervinents –en
aquest cas, el diputat que pregunta o la diputada que pregunta, i el conseller per
respondre– disposa d’un màxim de cinc minuts, com a màxim, en dos blocs, en
dues parts, eh?
Jo..., facin un autocontrol. En tot cas, tenim el temporitzador en marxa.
I, per tant, per iniciar aquest primer bloc, té la paraula la il·lustre senyora María
Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias...
(Veus de fons. El president dona la paraula a Ferran Roquer i Padrosa.)
Ferran Roquer i Padrosa

El diputat Lluís Font substitueix la diputada Aurora Madaula.
El president

Sí.
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Montserrat Fornells i Solé

La diputada Eva Baró substitueix el diputat Francesc Viaplana.
El president

I de Ciutadans també hi havia una substitució, veig?
Jean Castel Sucarrat

Sí, el diputat Sergio Sanz substitueix...
El president

Carlos Sánchez, no?
Jean Castel Sucarrat

...el diputat Carlos Sánchez. Correcte.
El president

Molt bé. Doncs, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, conseller, gracias por
estar aquí. Miembros de la Mesa, diputados y diputadas, mire, conseller, estamos
en un tema que es bastante grave; sucedió en las instalaciones de la sede central de
los bomberos. Y si no fuese por la gravedad del asunto, la verdad es que parece una
broma de mal gusto. Es decir, se incendia justamente el centro de bomberos, y se
incendia además una parte que se refiere únicamente a la planta segunda, que es la
zona de oficinas y despachos, donde se ubican expedientes y documentos que no se
van a poder recuperar.
Ante este hecho, que ocurrió el día 8 de marzo, le formulo las siguientes preguntas: Díganos, por favor, qué número de vehículos de extinción de activación
activa tiene este parque de bomberos, y los que ese día estaban disponibles; el
sistema de detección de incendios, alarma y equipo de protección en estas instalaciones.
Díganos también si había servicio de vigilancia o control de acceso a las instalaciones; si se realizan inspecciones de las instalaciones y quién las realiza, y quién
es el responsable de la verificación de las medidas de seguridad y cuándo se verificó
por última vez. Y, por último, cuál es el origen de este incendio.
Gracias.
El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Sí; bona tarda, president. Diputats, diputades..., atès que totes les preguntes que
vostè m’ha formulat ja han estat formulades per escrit amb anterioritat i han estat
respostes per part del departament amb anterioritat, m’agradaria saber concretament què és el que voldria saber, perquè les preguntes que m’ha fet ja les hem respost, no?
Aleshores, concretament, si vol tenir alguna dada concreta, això és el que m’aniria bé, perquè, si no, jo, clar, podria llegir totes les cartes que els hem transmès a
vostès, i crec que això no ajuda al debat.
En tot cas, marqui’m precisament què és el que l’interessa.
(Veus de fons.)
El president

Bé, doncs, aquí tenim un problema de debat, en el sentit de..., si ara fa la precisió,
no està fent la pregunta del tot i exhauria el segon torn.
María Francisca Valle Fuentes

Si me permite, presidente...
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El president

En tot cas, si vol puntualitzar el que pregunta o directament repreguntar; és
aquesta la qüestió.
María Francisca Valle Fuentes

Si me permite, presidente, una precisión. Entiendo, por tanto, que usted se remite a las contestaciones escritas. Es así. Entonces voy al segundo turno, ¿de acuerdo?
Bueno, pues... (Veus de fons.) ¿Sí? (Pausa.)
En consecuencia, como usted ha dicho, se remite a las respuestas escritas. Y las
respuestas escritas, pues, conseller, la verdad es que para nada nos satisfacen. Yo
hubiese preferido que nos hubiese dado una explicación un poco más coherente que
todo lo que se explica por escrito. Pero, bueno, ya ha dicho usted que no y que se
remite…
Yo le pregunto a usted, para que en este segundo turno me conteste: ¿no le parece a usted extraño, curioso, que se incendie inexplicablemente la sede central de los
bomberos? Porque es que no sabemos el origen del incendio, si fue o no fue provocado. Creo que es importante que nos lo aclare.
Porque la contestación que nos da por escrito es que hay una investigación en
curso judicial, y por eso no me pueden facilitar información sobre el estado de la
tramitación.
Y yo le digo a usted: ¿y quién le ha solicitado información sobre el estado de la
tramitación judicial? Si yo lo que le estoy diciendo es que, por favor, nos diga cuál
es el origen de este incendio. Y para saber el origen del incendio simplemente hay
que remitirse al peritaje. Y el peritaje lo puede obtener usted perfectamente. Por lo
tanto, espero que me conteste en este segundo turno.
Otra de las cuestiones: ¿no le parece extraño, señor conseller, que tan solo se incendie la parte correspondiente a la segunda planta de estas instalaciones, una parte
que solo contiene documentos y expedientes?
No le parece también un tanto raro que las bombas rurales pesadas..., que justo
esa noche, misteriosamente..., existían dos de esas bombas y tan solo hay una disponible. Y fíjese usted qué curioso: esa que estaba disponible es necesario que la
utilicen para la población que está cerca, que es la población de Sardañola, porque
curiosamente, fíjese usted qué raro, un miércoles por la noche se incendian contenedores –normalmente suele ser los fines de semana; bueno, pues, ocurrió un miércoles de madrugada–, y resulta que la única disponible que había, la única bomba rural, pues, en ese momento se tiene que marchar para ir también a apagar el incendio
de los contenedores. Y justo en ese momento en el que se marcha es cuando ocurre
el incendio; es curioso también.
¿Y qué me dice, conseller, de la inexistencia de sistemas de detección de incendios, alarmas de las instalaciones y protección de incendios? Nos da la explicación
por escrito de que como en la fecha de construcción del edificio, que fue en 1989,
la ley no exigía un sistema de detección de incendios ni la instalación de alarmas,
pues, nada, como la ley no lo exigía, ustedes, que representan a la Administración,
no ajustan a la realidad del día a día estas necesidades, como son un sistema de detección de incendios y de alarma. Esto es que no es de recibo, señor conseller. Esto
no puede ser.
Ustedes, como es lógico y normal, en los comercios, en cualquier instalación en
cualquier edificio, les exigen que se adecuen las medidas de seguridad a la realidad.
Lo que no nos puede decir es que veinte años después no se aplican, no tienen un
sistema de alarma ni de protección de incendios, porque resulta que como en la ley
que en aquel momento existía..., pues, nada, pues, no se hace. Esto no es de recibo
y no puede ser.
Tampoco hay servicio de vigilancia de acceso a las instalaciones, ni personal ni
automático. No se ha implementado. Parece que es un edificio que ni tiene alarmas
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de incendio, ni tiene vigilancia... No tiene nada. ¡Que estamos hablando de una sede
central de los bomberos, señor conseller!
Respecto a las revisiones de inspecciones. La contestación es que lo hacen mediante un contrato de mantenimiento. ¿Nos podría decir la empresa que lo tiene y
quién es el responsable de verificación de esas medidas de seguridad? Porque yo
entiendo que deben ser ustedes. Y, en este punto, es procedente la pregunta: ¿no
será..., siendo el director el señor Gendrau, no tendrá algo que ver el cambio de
destino?
En definitiva, conseller, el 8 de marzo ocurrió un incendio…
El president

Ha d’acabar.
María Francisca Valle Fuentes

…se queman únicamente los documentos –en seguida acabo, señor presidente–, no nos dan información, y, por si esto fuera poco grave, ni existen los requisitos de seguridad ni, por paradójico que parezca, existen los sistemas de prevención de medidas que se le exigen. La verdad, conseller, es que nos deja mucho más
preocupados de los que estábamos.
Gracias.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Doncs ho lamento molt. Però si perquè jo li he dit que és el que li he contestat per escrit, vostè es queda més preocupada..., ho lamento molt, però el que no
puc fer ara és dir: «Del que li he escrit i li he contestat a vostè, ara me’n desdic.»
Això sí que preocuparia. Ara, que un es refermi amb el que diu... Vaja, jo crec
que això no gestiona preocupació; gestionaria preocupació si anés canviant de
discurs cada dos per tres, però no si em refermo en el meu discurs. Per tant, entenc que això de que la deixo més preocupada amb la meva explicació crec que
no va enlloc. Respecte al peritatge. Sí, vostè diu: «Em podria donar la informació?» Sí, però això està sota investigació judicial. I, per tant, fins que no s’esclareixin els fets, jo, eh?, el departament, no donem cap informació. En tot cas, el
jutge, quan aixequi el sumari, quan el jutge ho decideixi, a partir d’aquí podrem
donar informació; però mentre, no. I això, si li agrada, bé i, si no, també. Però
hem de respectar que una investigació judicial té això: que mentre ells investiguen, els altres no podem anar parlant i utilitzant les proves o el que estan estudiant ells per tirar endavant aquesta investigació.
Diu que si em sembla estrany que es cremi un edifici de bombers. Sí, m’estranya que es cremi qualsevol cosa; però són coses que passen –són coses que passen.
I també es va cremar l’edifici dels bombers; coses que passen.
Diu: «Curiosament s’incendien contenidors entre setmana..., cuando esto pasa
los fines de semana.» Bé, doncs, jo li demano que ho revisi vostè i en parli amb els
alcaldes i alcaldesses de Catalunya, que en pot parlar, i es trobarà que incendis de
contenidors no només els tenim els caps de setmana. O és que els piròmans de contenidors només treballen el cap de setmana? No, això ens passa. Jo he sigut alcalde
durant deu anys i he tingut incendis de contenidors tots els dies de la setmana. Per
tant, no vulgui buscar... Em dona la sensació que vulgui..., com si hi hagués alguna
cosa muntada o deixada de muntar perquè es pogués cremar una planta mentre el
camió de bombers estava treballant en un altre lloc.
Em diria el mateix si s’estigués cremant casa seva? Que jo no ho vull; però també
faria la mateixa valoració? Perquè, clar, casa seva jo entenc que no s’ha cremat mai, i
curiosament es crema un dia. I llavors, aquell dia que es crema, aquell dia vostè voldria tenir un camió de bombers que estigués apagant el foc de casa seva, com jo ho
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voldria també si fos casa meva, d’acord? I no seria curiós, si a vostè no li ha passat
mai, que aquell dia li passés? Eh, que sí? Doncs, aleshores és igual de curiós que es
cremi un contenidor. Però no vulgui fer veure, crec jo, garses per perdius, quan aquí
no té res a veure una cosa amb l’altra.
Respecte a la llei. Doncs, miri, la llei... Complim la llei que ens pertoca complir.
I si en el moment de la construcció d’aquell edifici, i en el moment de l’adequació
d’aquell edifici, la normativa era la que era, doncs, es va complir escrupolosament.
Com fem tots –els comerços, els habitatges, les industries..., tots. A partir d’aquí,
quan hi ha un canvi normatiu, depèn de quins canvis es diu: «En el cas que tu vulguis iniciar un projecte nou o vulguis fer una reforma de tal manera que afecta un
percentatge molt elevat de l’edifici en qüestió, aleshores tu t’ha d’adequar a la nova
normativa.» Però aquest Parlament no legisla i diu: «A partir d’aquí, tots els edificis
de Catalunya han de canviar.» Diu: «Han de canviar els nous, i en el cas de que hi
hagi grans modificacions, a partir d’aquí també s’han de modificar.» I això és el que
ens ha passat, també, aquí.
Segurament si no tinguéssim l’espoli fiscal que pateix Catalunya, segurament
ens seria molt més fàcil poder adequar els edificis que tenim. Però ja sap vostè que
la solidaritat econòmica catalana amb la resta de comunitats autònomes de l’Estat
espanyol és tan gran que no ens permet tenir al dia les coses com voldríem; sí ajustades a llei, però no al dia com voldríem.
Diu: «El canvi de destí del director.» Doncs, miri, no hi té res a veure. El canvi
de destí del director bàsicament va ser una decisió meva, perquè estic convençut de
que farà una gran feina al capdavant del Servei Català de Trànsit, que sap que és un
tema que ens preocupa, i crec que ens preocupa a tots, no?, el nivell d’accidentalitat. I en aquesta casa n’hem parlat més d’una vegada. Per tant, ell està fent aquesta
feina.
Diu: «No nos dan información.» Miri, jo li puc dir que de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya –de tots; de tots, eh?–..., l’any 2017, el departament que va tenir més preguntes va ser el Departament d’Interior. De tots els
departaments, el que va tenir més preguntes del Parlament va ser el Departament
d’Interior. I el que les va contestar totes en temps i forma vam ser nosaltres. Per tant,
«no nos dan información», no; això no ho poden dir del Departament d’Interior, perquè contestem totes les preguntes, en temps i forma, tal com ens correspon, d’acord?
Una altra cosa és que vostè digui: «És que el que dius no m’agrada.» Bé, això passa.
A vegades jo llegeixo també alguna carta que no m’acaba de convèncer. Molt bé,
d’acord. Però totes les responem i a totes donem la informació. I, per entendre’ns, al
Parlament nosaltres el tractem com el que és: és la casa dels representants d’aquest
país. Per tant, nosaltres li donem la informació adequada i en forma.
El president

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya
311-00271/12, 311-00272/12 i 311-00273/12

Doncs, seguim amb el segon bloc, que fa referència a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Són preguntes també presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les formula la il·lustre senyora María Valle, per un temps màxim de tres minuts, en aquest
cas.
María Francisca Valle Fuentes

Bé, conseller, a veure si ara tinc més sort i podem aclarir aquesta qüestió.
Sessió 5 de la CI

14

DSPC-C 105
14 de novembre de 2018

La seguridad debe ser una prioridad, como usted bien dice siempre, en la conselleria que usted dirige. Es necesario que haya, además, un nivel de colaboración
entre seguridad privada y seguridad pública. Por lo tanto, díganos, por favor, qué
cursos de formación y reciclaje destinados a personal formador de seguridad privada han llevado a cabo, y su contenido, horas lectivas y coste, y las actividades formativas que se decidieron impulsar para 2017 y 2018.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Miquel
Buch, conseller d’Interior.
El conseller d’Interior

Aquí tornem a estar a les mateixes: són preguntes que ja m’ha fet, que ja les hi
hem contestat. I jo li pregunto a vostè si vol alguna informació concreta sobre les
preguntes que ja he fet, perquè les preguntes que he respost són les... Jo li respondré el mateix que ja li he contestat. Per tant, no me’n puc anar a un altre costat. Hi
han altres blocs que sí que els n’actualitzaré la informació, que podré fer-ho; però
en aquest no.
El president

Per repreguntar, té la paraula la senyora María Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Bueno, conseller, pues vuelvo a decirle lo mismo: no me dejan nada satisfecha.
No es que no me gusten, es que no me las aclara; que es lo que le he dicho antes y
le vuelvo a repetir ahora: las preguntas..., no tienen una respuesta en que clarifiquen
la pregunta que se hace.
Mire, en la comparecencia nos dijo que una de sus prioridades era la seguridad, como ya le he dicho, y prevenir. Y nos dice, en su contestación, que el Departamento de Interior no ha elaborado planes formativos porque resulta que esto
es competencia de la Administración general del Estado. Bueno, yo le digo una
cosa: vamos a ver, si es competencia, como dice usted, general del Estado, ¿por
qué se han hecho jornadas formativas sobre el Código de buenas prácticas, de
cinco horas cada una?, ¿por qué en 2016 se acordó impulsar cursos y jornadas
para reformar la coordinación de intercambio y en 2017 solo hacen un curso de
buenas prácticas?
Como dice el Plan general de seguridad de Cataluña 2016-2019, en su objetivo
estratégico 36 respecto a la formación, es necesario profundizar en la mejora de la
formación, y una mayor colaboración, como le he dicho antes, seguridad pública
y privada. Hay que emprender acciones al respecto. Lo dice el plan, no lo digo yo.
En un momento como en el que nos encontramos, que hay un nivel 4 de alerta,
un incremento en la comisión de delitos, como usted bien sabe, creo que debe usted
implicarse al máximo y comenzar a dar directrices en este sentido.
Porque, mire, yo le voy a decir también que el artículo 16 de la Ley 10/2007, del
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, establece la creación de una comisión
de relaciones con entidades y centros profesionales de la seguridad privada. Nosotros presentamos una propuesta de resolución en la legislatura pasada para, entre
otras cosas, impulsar esta comisión y que se realizasen reuniones al menos anuales.
Fíjese, este punto fue aprobado; otros, no. Y, en concreto, uno de los diputados de
su grupo…, de su grupo no, de JuntsxCat, dijo en aquella propuesta...
El conseller d’Interior

JuntsxCat soc jo.
María Francisca Valle Fuentes

Bueno, pues entonces será de usted también. «Por lo que respecta…» Fíjese lo que dijo el diputado: «Por lo que respecta a la formación de programas de
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reciclaje y formación, como se están haciendo, decimos que se continúen desarrollando estos cursos de formación.» Que si no se estuviesen haciendo habrían
aceptado que se empezasen a desarrollar. ¿Entonces? ¿Los pueden hacer o no los
pueden hacer? Porque usted me contesta una cosa y luego en realidad se hace
otra.
La formación de personal que ejerce tareas de seguridad privada es fundamental para su propia seguridad y garantía de los derechos de las demás personas. Por
tanto, déjese usted, por favor, de excusas, póngase las pilas y doten de los recursos
formativos necesarios a aquellos profesionales que desde el ámbito de la seguridad
privada también nos están protegiendo.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Som-hi. El passat dimarts –o sigui, ahir–, vaig estar amb el sector de la seguretat privada, que va fer unes jornades de treball aquí, a Catalunya; bé, de fet, el
sector català, i va venir el president del sector, diguem-ne, a nivell de l’Estat espanyol, no? I vam estar parlant d’això. I jo vaig agafar el compromís, juntament amb
el director general de la DGAS, d’Administració de la Seguretat..., vam agafar el
compromís de que les propostes que feien, si el Govern de la Generalitat les veia
possibles, realitzables i que podien anar bé per al conjunt de la societat catalana,
ens n’aniríem junts a Madrid a defensar les esmenes del reglament. Perquè qui reglamenta en això no és el Parlament de Catalunya, és el Congreso de los Diputados.
Per tant, nosaltres no tenim la competència d’això.
A partir d’aquí... Per això fem codis i fem jornades de bones pràctiques. Podem
fer formació, podem ajudar, però no decidim nosaltres. Jo, concretament de les jornades, li puc dir que l’any 2016 es va acordar impulsar cursos i jornades de formació permanent per tal de contribuir a reforçar la coordinació i l’intercanvi d’informació amb el sector de la seguretat privada.
L’Institut de Seguretat Pública, conjuntament amb representants del sector, vam
mantenir una reunió l’any 2017, i el 2017 es van organitzar dues jornades formatives sobre el Codi de bones pràctiques en seguretat privada; «Codi de bones pràctiques», no decisions reglamentàries, que això no ens correspon perquè no en tenim
la competència, malauradament. La primera jornada es va adreçar a directors de
serveis de seguretat, caps de seguretat privada i guardes de camp. I la segona jornada es va destinar al col·lectiu de detectius privats. Cada jornada sobre el Codi de
bones pràctiques va ser de cinc hores lectives i va tenir un cost total de 1.251,80
euros, costos directes i indirectes.
A principis del 2019 –o sigui, l’any que ve, d’aquí a uns mesos–, està prevista
una tercera jornada, que inicialment s’havia de realitzar aquest any 2018, dins de la
planificació que es va fer, però que per motius diferents s’ha endarrerit a l’any 2019.
I aquesta estarà adreçada específicament als centres de formació en seguretat privada; amb el mateix objectiu que les anteriors, però adaptada a la docència del Codi
de bones pràctiques. I la previsió de costos és de 1.251,80 euros.
El president

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a l’adquisició i l’ús de pistoles
elèctriques per agents dels Mossos d’Esquadra
311-00366/12, 311-00367/12, 311-00368/12 i 311-00369/12

Doncs, comencem ara amb el bloc 3, que són preguntes, presentades també pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, que fan referència a les pistoles elèctriques.
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Per formular-les, per un temps màxim de tres minuts per a les preguntes, tres minuts per a les respostes, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez.
Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, conseller, nosotros vamos a preguntar por las pistolas
eléctricas. Realizamos varias preguntas orales, que se las llevo ahora mismo a cabo.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde dicha fecha –o sea, desde que se
aprobó el plan justamente aprobado en el Parlament de las pistolas eléctricas–, desde 2016, para implementar las conclusiones que se realizaron?
Por otra parte, si ya se han adquirido pistolas eléctricas destinadas a los Mossos
d’Esquadra y, en caso afirmativo, el detalle del modelo, las unidades, el coste y el
expediente administrativo de contratación, en virtud de lo que se haya adquirido.
Por otro lado, ¿se ha iniciado ya una redacción sobre los protocolos de utilización de las pistolas Taser por parte de los agentes de Mossos d’Esquadra?
Y, por último, ¿se ha iniciado ya el plan de formación para la correcta utilización
de dichos dispositivos destinados a los Mossos d’Esquadra, y en qué fase, si se están
realizando, se encuentran ahora mismo?
Gracias.
El president

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Des de la publicació de les conclusions del grup de treball del Parlament de Catalunya, s’ha fet el procediment de licitació dels dispositius conductors d’energia;
s’ha elaborat el protocol que regula l’ús dels dispositius conductors d’energia per
part de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, com a eina de dotació
policial, que determina les situacions en les quals es pot utilitzar, estableix els procediments d’actuació i la gestió operativa relativa a la utilització dels dispositius
conductors d’energia, i s’ha fet la formació a les persones habilitades per a aquests
dispositius. Per tant, protocol i formació estan fets.
També s’han adquirit i preparat el procediment d’utilització dels dispositius personals de gravació, que poden ser utilitzats per enregistrar davant de la comissió de
fets delictius i infraccions greus i molt greus de la normativa sobre protecció de la
seguretat ciutadana. S’ha fet la formació corresponent per utilitzar aquests dispositius –els d’enregistrament, els de gravació. I s’ha obtingut la validació de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de l’ús dels dispositius personals
de gravació per part de la Policia de la Generalitat de Catalunya. Per tant, estan tots
els tràmits fets.
El mes de juny es va iniciar una prova pilot d’ambdós dispositius, la pistola i
la gravació, a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i també a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona, atès que aquesta regió
concreta disposa dels desfibril·ladors corresponents que han d’anar acompanyats
de les pistoles Taser, diguem-ne. Des del passat mes de juliol, s’està duent a terme el desplegament, per tot el territori, de les pistoles elèctriques. Esperem que
aquest desplegament pugui finalitzar un cop es disposi de tot el material necessari
que ha d’anar acompanyat d’aquests dispositius elèctrics, concretament els desfibril·ladors.
S’han adquirit 134 dispositius conductors d’energia del model Taser X26P. El
cost unitari ha estat de 1.595,90 euros, i l’expedient administratiu de contractació és l’IT-2016-984, per al subministrament dels dispositius conductors d’energia i de 134 sistemes d’enregistrament de vídeo i so. La Instrucció 4/2018, de 20
d’abril de 2018, regula l’ús del dispositiu conductor d’energia per part de la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, i s’ha completat el pla de formació
als efectius habilitats per fer ús d’aquests dispositius.
Sessió 5 de la CI

17

DSPC-C 105
14 de novembre de 2018

El president

Moltes gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso
Sánchez.
Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Y gracias por las respuestas, la verdad es que son de agradecer.
Y entrando en el tema del sistema de grabación que usted mencionaba de las pistolas Taser, cuando se estrenaron estas pistolas, justamente en una actuación en la población de Salt, nos encontramos que se hizo uso de la misma sin la grabación pertinente
que pedíamos desde esas conclusiones que ha nombrado usted. Decía la noticia que
tengo aquí en la mano: «Los Mossos estrenan la Taser sin grabar el disparo e incumplen lo fijado en el Parlament.» Justamente, una de las preguntas extra, a parte de las
que tenemos registradas, es: ¿ustedes tienen previsto hacer algún tipo de cambio u observación, análisis, sobre la implementación de la tecnología para que, una vez se cargue el arma, el dispositivo se ponga a grabar automáticamente?
Gracias.
El president

Moltes gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Em queden quaranta-cinc segons i no sé si ho podré fer; però, bé, intentaré
fer-ho. El que va passar a Salt va ser una cosa fortuïta. Per entendre’ns, la pistola
té una càmera associada que s’activa just quan s’activa la pistola. Però nomes hi
ha un model, d’aquests. Per tant, trencaria tots els protocols de contractació. Perquè quan tu en vols comprar un que només té un model, representa que no dones
la..., diguem-ne, no poden concursar altres empreses. Per tant, has de treure a
concurs uns altres models de gravació.
Aleshores, què va passar en aquest cas concret? Que el mosso d’esquadra va
aturar la càmera..., perquè les càmeres estan en pregravació normalment, però
va aturar la càmera perquè va entrar en la zona de detinguts. I, per tant, perquè
no quedés gravat, segons el protocol, va haver d’aturar la càmera. Quan la va
engegar una altra vegada, no la va engegar en mode gravació, sinó que la va tornar en situació pregravació. Per tant, vam tenir aquest problema. Bé, va ser el
primer. Hem notat quin ha estat el problema i, a partir d’aquí, doncs, aprendre’n.
De fet, jo els puc garantir que l’operació aquella de..., la primera vegada que es
va utilitzar va ser ben utilitzada, i els informes que s’han fet tots són positius a l’hora
d’utilitzar el dispositiu en aquell moment. Però va ser una cosa fortuïta.
El president

Moltes gràcies, conseller.
El conseller d’Interior

M’he passat. Gràcies, eh?, president.
El president

Obrim el bloc número 4, que és un bloc d’una sola pregunta, formulada també
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern sobre les mesures que adoptarà per a evitar els
delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu
311-00404/12

És: pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que
adoptarà per evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu.
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Per formular-la, té la paraula la il·lustre senyora María Valle, per un temps màxim de dos minuts i mig en total.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Conseller, ¿qué medidas adoptó para evitar los delitos de
agresión sexual y de hurto durante los meses de verano?
El president

Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

A aquesta li actualitzaré la resposta i la hi llegiré. Com he fet amb el tema de les
Taser, l’hi actualitzo. Miri, en la compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya del passat 28 de juny, va quedar palès que aquest és un dels
temes de major interès per al Departament d’Interior. I es va anunciar l’elaboració
d’un pla integral contra les agressions sexuals, del qual jo crec que a final d’aquest
mes ja començarem a donar una miqueta de llum a tot aquest procés. S’hi està treballant. I l’elaboració d’un protocol d’actuació en els espais privats d’oci i la revisió
de la normativa, per garantir la formació de personal, i l’elaboració de material audiovisual i de suport, entre altres mesures.
En el pla de departament es preveuen diverses actuacions per lluitar contra les
agressions sexuals. Així, es preveu l’execució de dispositius i investigacions contra
les agressions sexuals, i dur a terme una campanya d’atenció i protecció a les víctimes durant les violències sexuals.
Respecte als furts, que la pregunta parla d’agressions sexuals i furts, jo els
furts..., si els sembla bé, els ho respondré en el següent bloc, que parlem de mesures i d’increment de delictes, i aquí ho hem col·locat com a delictes en general,
el tema furts, per separar-ho de les violències..., de les agressions sexuals.
El president

Moltes gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora María
Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, conseller, yo espero que de verdad lo haga, porque
hasta ahora la cosa ha ido de mal en peor. Así de claro se lo digo. Yo le preguntaba
qué medidas había adoptado. Parece ser que no ha adoptado ninguna. Ahora nos
explica las que va a adoptar para el año que viene. Y vuelvo a insistirle: ojalá sea;
ojalá sea verdad, sí, para el verano del año que viene.
Porque lo que usted nos está diciendo no coincide para nada con lo que ha
ocurrido este año. Yo le puedo decir: delincuencia en Cataluña aumenta por primera vez en ocho años; las agresiones sexuales merecen un apartado: suben; los
hurtos en Barcelona suben un 22 por ciento, y así podría continuar.
Mire, de agresiones sexuales, ciento seis nada menos ha habido este año en Cataluña, comenzando por Hospitalet, por Barcelona..., la primera Hospitalet, Sabadell
y Lérida. Los hurtos ya le he explicado que han subido un 22 por ciento, frente a la
caída, fíjese usted, en el resto de grandes ciudades del resto de España, y parece que
se habla de una tendencia al alza de la delincuencia.
Por favor, no nos suavice los datos reales, porque son brutales estos datos. Haga
usted una reflexión. Piense de verdad en que esta situación es inaguantable y que no
puede seguir así. Porque, mire, no le voy a revelar nada nuevo si le digo que países
como Alemania, como Reino Unido, como Canadá, como Estados Unidos y Australia, han avisado a sus turistas del peligro que supone venir a Cataluña.
Entonces, ¿sabe usted lo que eso significa para nuestra economía? Significa que
este año el turismo ha bajado debido a la tensión por el procés y debido también a
todo lo que le explicado antes: el crecimiento de la delincuencia.
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Yo le pido que se ponga de verdad a trabajar, que lo que nos ha dicho realmente
lo haga y que en cuestiones de seguridad, que son las que de verdad nos interesan a
todos, se ponga de verdad a trabajar.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

No, en tot cas, sàpiga que..., jo crec que ara vostè hauria de reconsiderar el que ha
dit, perquè ha faltat al respecte a les empreses del sector privat que estan treballant
en aquest pla d’agressió, i hi estem treballant plegats amb ells. Per tant, jo crec que
ells venen a treballar –ells i elles venen a treballar–, conjuntament amb entitats de defensa de les dones i en contra de les agressions i la violència sexual. I portem mesos
treballant-hi; jo els vaig anunciar que ens sumàvem a treballar. Els he dit que a final
d’aquest mes segurament ja començarem a veure la llum, no «el año que viene», com
diu vostè, sinó ara, a finals d’aquest mes, d’acord?, i que aquí la feina no la fem sols, la
fem amb el sector privat i amb entitats. Per tant, estem treballant des de fa mesos amb
ells. Que em digui a mi «que me ponga a trabajar»... No, perquè hi ha molta gent que
està treballant al darrere. O sigui, no depèn del Departament d’Interior, el pla d’agressions que jo vaig anunciar. No depèn només del Departament d’Interior; depèn d’altres. Hi estem treballant molts en aquesta feina; és una feina que ens preocupa.
Jo li he dit que des del primer moment vaig dir que era un dels fets que em preocupava més. I hi estem treballant intensament. I aquí no ho volem fer sols, ho fem rodejats de les empreses del sector, del sector d’oci privat, i també de les entitats amb l’expertesa suficient, perquè és un repte que tenim entre tots, i no ho volem tirar sols. Per
tant, hi estem posant el coll, en això; però en som molts, que hi estem posant el coll.
Jo la convido, si vol, a participar també –si vol– dels treballs que estem fent; vull
dir, no hi ha cap tipus de problema, si vostè desconfia de la feina que estem fent. I es
podrà asseure i veurà que en la taula no està el Departament d’Interior, sinó que hi
ha entitats, hi han empreses que estan fent una feinada. I al dir vostè «que se pongan
a trabajar de una vez por todas», doncs, crec que li ha faltat al respecte a la gent que
està treballant en això, i em sap greu.
El president

Moltes gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre les mesures que adoptarà per a evitar
l’increment de delictes
311-00405/12

El següent bloc és d’una sola pregunta també. És una pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà per evitar l’increment
de delictes; formulada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per formular-la, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Conseller, ¿qué medidas tiene previsto implementar el Departamento de Interior para evitar que sigan aumentando el número de hechos
delictivos en Cataluña?
El president

Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Gràcies. D’entrada, vull dir que des de fa sis anys el Departament d’Interior no
ha pogut incrementar el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra. Per enSessió 5 de la CI
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tendre’ns, eh?, perquè en facin una radiografia ràpida, des de que el conseller no és
en Felip Puig, no hi ha hagut cap promoció, eh? Per tant, fa sis anys que no tenim
promocions. I no perquè nosaltres no hem volgut, eh? En tot cas, ha sigut perquè
l’Estat no ens ha deixat.
Al juny del 2012 va sortir a l’ISPC la darrera promoció. Aquest fet no es deu a
una manca de voluntat per part del Govern de la Generalitat, sinó a que l’Estat espanyol no ens ha deixat fer promocions. En aquest moment, hi ha una prova, una nova
promoció de cinc-centes persones que estan formant-se a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que sortiran al juny de l’any que ve.
D’altra banda, dir-los que ja hem traslladat al Govern de l’Estat, i estem treballant en aquesta línia, la voluntat de l’actual Govern de convocar noves promocions
de 750 per al 19 –750 persones per al 19– i 750 persones per al 20.
Està clar que un increment d’efectius del cos és una de les maneres de lluitar
contra la delinqüència, però de moment tenim els mossos que tenim i hem de treballar amb el que tenim, no tenim res més –que és molt important el que tenim.
Aquesta manca d’efectius es compensa amb l’increment d’hores de treball. I vostès
saben que això ha sigut una cosa que ha sigut tractada, que les hores de treball...,
i ara, doncs, hem tingut una conversa inclús amb el mateix president, que m’ha
fet una reflexió també sobre les hores de treball dels mossos, les hores extres dels
mossos. Per tant, la manca d’efectius l’estem suplint amb hores extres dels efectius que tenim.
És per això que aquesta lluita s’afronta amb diverses estratègies policials, depenent de cada tipus de delicte i depenent de les zones en concret on es produeixen
aquests delictes. Parlo de la constant planificació que fan els operatius i que es potencia amb programes operatius específics i concrets, o programes operatius estacionals. Poso com a exemple el dispositiu Ubic, que des de principis d’aquest mes
s’està duent a la ciutat de Barcelona i que ja ens ha permès tenir resultats pel que fa
a la lluita contra els narcopisos. I vostès deuen recordar l’operació, la macrooperació
de dilluns passat no l’altre.
Vull deixar clar que si bé hi ha un lleuger increment de delictes durant l’any 2017
en comparació amb l’any 2016, també cal dir que hi ha un increment de l’actuació
policial. Vull destacar també que, principalment, aquest increment de delictes passa
per l’increment de furts, bàsicament, i aquí és on jo aprofito també per respondre la
pregunta anterior. I aquí permeti’m que em detingui un moment.
Fins l’any 2017, quan a una persona se la jutjava per quatre furts se la posava a la
presó. Fins que hi ha una sentència en què quatre furts significa multa, significa sanció.
Això evidentment va en contra de la feina que fan els policies, i, per tant, va en contra també de que puguem agafar les persones que furten i poder-les tancar a la presó.
El president

Per repreguntar, té la paraula la senyora diputada.
María Francisca Valle Fuentes

Bueno, conseller, en primer lugar, decirle que supongo que usted tiene todos los
datos del portal estadístico de criminalidad. Habrá visto que en Cataluña los hurtos
han subido un 12,5 por ciento; robo con fuerza, un 15 por ciento; total de infracciones penales, un 13 por ciento; delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 14
por ciento. Le puedo enseñar este gráfico, que creo que es bastante ilustrativo, donde
se ve el incremento que hay de un tiempo a esta parte. En fin, que lo que usted nos
dice son medidas, pues, como la que nos dijo en su comparecencia. Pero medidas
concretas, reales y efectivas, realmente no he oído ninguna, sigo sin oír ninguna.
Yo le voy a decir una cosa, le vuelvo a decir lo que le he dicho antes: debe usted
ponerse a trabajar; usted –que es lo que le he dicho antes: usted– se debe poner a
trabajar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque usted se ha referido a que está trabajando y está haciendo... ¿Ha puesto ya en marcha Trencant el Cercle, de la página web?
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¿Verdad que no? Pues, lleva meses –lleva meses– diciendo que se va a poner en marcha. Se lo digo como una pequeña anécdota.
El caso, señor conseller, es que no puede usted venir aquí con respuestas prefabricadas, que es lo que hace normalmente. Usted no se puede esconder detrás del
cómodo espacio que le da el procés –para realmente hacer bien poco, porque de momento no se ha visto resultado alguno. Yo sí soy representante, como ha dicho usted,
de una mayoría de ciudadanos, y por eso es por lo que le requiero a que se ponga
a trabajar en un ámbito tan delicado como es el de la seguridad, y a solucionar los
problemas de todos.
Le voy a decir más en cuanto a lo de los hurtos a que usted se refería. ¿Sabe usted que están a punto de prescribir un montón de hurtos aquí, en Barcelona? ¿Sabe
usted eso también? Pues todo eso creo que es necesario que lo sepa, y que si usted
no se considera capaz, no puede hacer este tipo de trabajo, pues, quizá debe plantearse si debe seguir en el cargo o nombrar a una persona..., o que se nombre a una
persona que sea un poco más competente.
Muchas gracias.
El president

Gràcies, diputada.

Preguntes al Govern acumulades relatives al Major Josep Lluís Trapero i
als agents del Cos de Mossos d’Esquadra processats.
311-00476/12 a 311-00485/12

El conseller havia exhaurit ja el temps del seu torn. Per tant, passem al següent
bloc, que és la conjunció del bloc 6 i 7 de l’ordre del dia, que parlen sobre el major
Josep Lluís Trapero i sobre els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que estan processats. I per formular les preguntes, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té
la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel, per un temps màxim, hem dit, de cinc minuts
per pregunta i per resposta.
Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Conseller, bona tarda. En primer lloc: motius pels quals
vostè va proposar al senyor Trapero a tornar al comandament de Mossos d’Esquadra. Van valorar en algun moment que estigués processat? Qui o quines persones varen portar la proposta que vàrem veure publicada? Ha tingut el mateix
tracte, el senyor Trapero, que altres agents que han sigut processats? El tracte de
favor, de despatxos, d’utilitzar l’horari laboral per poder preparar la defensa..., o
el que ens sorprèn més: qui es fa càrrec de la defensa del senyor Trapero? Ens
agradaria que ens contestés qui es fa càrrec de la defensa del senyor Trapero.
S’ha aportat, des del Departament d’Interior, algun mitjà perquè el senyor Trapero gaudeixi d’aquesta defensa? Quan pensa ordenar al director general de la Policia que impulsi l’expedient sancionador del senyor Trapero per part de la DAI? Ens
sorprèn, no? Molts agents, per qualsevol mena d’absurd, estan intruïts per la DAI, i
ens sorprèn que certes persones sembla que estiguin immunes.
Hi ha hagut tracte de favor per preparar la defensa?, el que li deia: el despatx,
horari laboral, etcètera.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Disculpi si em faig pesat a l’inici de les respostes a les seves peguntes, però crec
que és necessari que ho sigui. Així com fins ara he respost oralment a les preguntes
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del Grup de Ciutadans, sobre les quals ja havia donat resposta per escrit amb anterioritat de les mateixes preguntes, permeti’m que en el bloc 6 i 7 de preguntes em
remeti plenament a les respostes que els he fet per escrit.
I no les verbalitzaré aquesta vegada. Ho faig, perquè, tant pel que fa referència
al major Trapero com a la resta d’agents investigats en altres procediments judicials,
el judici està obert. Per tant, qualsevol declaració que jo faci pot anar a favor o en
contra de la defensa d’aquests agents. Per tant, jo aquí no hi entraré.
Entenc que el grup parlamentari manté que es vegin en aquesta comissió preguntes que ja han estat respostes per escrit perquè tenen la voluntat de portar el debat polític sobre el tema. I ho poden haver fet, vull dir, és normal. Però no serà el
conseller d’Interior qui faci un debat polític d’aquestes causes judicials, ara per ara,
enmig del procés judicial, perquè, si ho fes, de ben segur perjudicaria les seves defenses, i res més lluny de les meves intencions que perjudicar la defensa d’aquests
setanta-dos agents.
Sí que li diré una cosa, perquè és públic i notori: si se li va demanar al major que
continués amb la feina, amb les tasques que exercia fins al dia que va ser cessat, és
per la confiança plena que es tenia i perquè ha demostrat la seva professionalitat.
El president

Moltes gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Jean
Castel.
Jean Castel Sucarrat

Miri, no esperava més, veient les contestes que ja li feia a la meva companya, que
vostè continués amb la fugida d’estudi. El que li he preguntat no té res a veure amb
la causa que té oberta el senyor Trapero i no li podria fer cap mal; és un tema intern
de l’àmbit del Cos de Mossos d’Esquadra, de la conselleria, del departament, de la
DAI i del tracte de favor.
Vostè, que era molt habitual a fer aquells símils en el seu ajuntament de com es
feien les truites de patata, i que sense patata no es podia fer la truita, sense respostes,
conseller, li diré que no es pot fer una compareixença. Algú que no ve aquí a donar
la cara, a donar respostes, a posar llum a on molts veiem foscor..., per això serveix
una compareixença o una sessió informativa, conseller.
Vostè l’únic que demostra..., que està aquí per fugir d’estudi, per no contestar tot
allò que hem pogut veure o entreveure. Li he preguntat pel tracte de favor des del
departament, dintre del Cos de Mossos d’Esquadra, no en allò que és una causa que
està oberta en un jutjat.
Escolti’m, com li deia abans: que el senyor Trapero... Ha tingut el mateix tracte?
Vostè no em pot contestar si el senyor Trapero ha gaudit del mateix tracte o no que
gaudeixen o pateixen i, ja ho dic així, molts de mossos d’esquadra, que es troben
instruïts per un departament, que és el d’Afers Interns? Això li pot fer mal, al senyor
Trapero? Jo crec que li pot fer mal a qui representa i a qui té la primera responsabilitat al davant de la conselleria, que en aquest cas és vostè.
I, com li ha dit la meva companya, si no només ja no és capaç de respondre a
aquest grup parlamentari, si no només no és capaç de portar a terme respostes simples, entenem que vostè continua fugint d’estudi. Li costa molt donar la cara. Li costa molt donar respostes.
Miri, l’altre dia, l’esperava en el Ple per agrair-li..., vostè n’ha parlat, eh?, de
l’operació Bacar. Quan no es polititza un cos, les coses sembla que funcionen. Si
vostè està continuant amb aquesta politització, no dona resposta a totes aquestes
preguntes que li hem portat a terme, entenem que aquesta compareixença és inútil
i inhàbil. I vostè ha vingut aquí a fer el paper, a fer l’speech, a fugir d’estudi i a no
voler respondre a cap d’aquests diputats.
Conseller, una truita de patates sense patata no és truita. Un conseller que ve a la
Comissió d’Interior a donar compte de preguntes no es pot remetre a que ja les ha
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contestat per escrit. Conseller, vull, li demano, com a diputat d’aquesta comissió i
portaveu adjunt de la Comissió d’Interior, que respongui..., el que va contestar –que
diu vostè que ho va contestar– per escrit, que ho respongui ara, quan jo acabi el meu
torn, en el seu torn. Vostè està aquí per respondre, no per fugir d’estudi. Vostè està
aquí per donar la cara en representació de la conselleria d’Interior de Catalunya, no
per fugir d’estudi.
Jo entenc que..., el seu secretari general poder li deu estar donant les respostes
oportunes per continuar fugint d’estudi. Jo el que demano..., que sigui vostè, de
motu proprio –de motu proprio, que és vostè el responsable en primera instància
davant de la conselleria–, qui demostri que és el conseller, el verdader conseller
d’Interior que necessita Catalunya, que necessita el Parlament, que necessita la
Generalitat. I sap qui ho necessita més que ningú? Tots els mossos d’esquadra,
que, per desgràcia, són instruïts des de la DAI, i veuen amb sorpresa que qui està
processat se’n va «de rositas», com diuen en castellà.
Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

Sí; inicialment, em dona la sensació que a aquest bloc li ha destinat massa
temps, president, perquè a vostè li sobrava temps i ha anat omplint-lo com ha pogut.
(Rialles.) La veritat, eh?, perquè... (L’orador riu.)
Allò de la truita de patates, jo és que... Ha dit que jo li havia parlat de les truites
de patates; ja m’ho demostrarà a on. (Veus de fons.) No, no, vostè es deu equivocar
amb un regidor que va dir allò de que..., de Vic, que va dir que per fer una truita
s’han de trencar els ous; que ho va dir la mateixa vicepresidenta del Gobierno de
España, i que resulta que quan ho diu la vicepresidenta del Gobierno de España no
passa res, però quan ho diu un regidor, en aquest cas de la CUP, de Vic, aleshores té
problemes judicials, no? Vivim en un país on les coses són així.
M’ha dit «inútil» la feina que fem, «inútil i inhàbil». A veure, sincerament, vostè,
que ha fet les preguntes, que se li han respost per escrit, que les respostes per escrit no
es fan d’una forma automàtica, sinó que hi ha una sèrie de gent que hi treballa, que es
preocupa, que busca quina resposta perquè vostè tingui la millor resposta, i que vostè torni a fer la mateixa pregunta, exactament la mateixa que ha fet per escrit, fer-la
oralment aquí...; que les presenten a la vegada. Jo entendria que vostès presentessin
la pregunta oral i la pregunta escrita, i «a veure quina em contesta més ràpid, perquè
vull tenir-la...» Però, un cop ja s’ha respost una o l’altra, decau. No. Vostès volen l’escrita. Per tant, la gent, que treballi i que faci la feina per respondre’ls a vostès, i després volen que vinguem aquí a dir-los el que ja els hem respost.
Jo, si vol, li llegeixo totes les cartes, però no les porto ara aquí –totes les respostes no les porto. Per tant, no digui que la feina és inútil i inhàbil, perquè vostè
el que està fent és dir a la gent que treballa i que es preocupa per donar-li resposta a vostè que la seva feina és inútil i inhàbil, fent les preguntes i mantenint-les
oralment.
I li diré una altra cosa. Miri, vostè ha dit que hi ha agents dels Mossos d’Esquadra que tenen un tracte de favor. Ho ha dit. Ho ha dit i ho ha afirmat. Igual que jo he
sentit, en seu parlamentària, com algú del seu grup parlamentari ha dit que els presos polítics viuen de nassos a la presó. D’acord? Jo l’insto a vostè i insto el seu grup
a que si hi ha algun pres polític que viu de nassos i que no té, no compleix les obligacions que té com qualsevol altre pres i té millors condicions que qualsevol altre,
que ho denunciïn a la justícia. Perquè venir al Parlament i dir que es fan coses, però
després no demostrar-les, això és fer mala política, això és fer demagògia, això és
enganyar la ciutadania. Per tant, venir aquí a dir que hi ha policies que tenen tracte
de favor, comparat amb d’altres policies, és fer demagògia.
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No serà demagògia el dia que vostè agafi això que ha dit avui aquí, se’n va a la
justícia i ho denuncia, i ho demostra. Perquè, jo dir-li que vostè és no-sé-què o nosé-què més sense demostrar-ho, no s’hi val. I vostè està fent això. Vostè ha dit que
els presos són no-se-què, que hi ha policies que reben un tracte de favor, però no ho
demostra ni ho denuncia enlloc. Ho diu. Ho diu de boquilla. Però no ho demostra
enlloc. Per tant, demostri-ho a la justícia, si us plau, i veurà com tindrà un aliat a
l’hora de depurar qualsevol responsabilitat de qualsevol persona que se salti la llei,
i més dins de casa meva. Però no faci més demagògia, si us plau.
El president

Moltes gràcies, conseller. Continuem amb el següent bloc de les preguntes...
(Veus de fons.) No hi han al·lusions. Hi han preguntes i hi han respostes, no hi ha
cap mena d’al·lusió. Per tant, s’ha exhaurit el temps.

Preguntes al Govern acumulades relatives a l’exhibició de simbologia de
qualsevol mena a l’espai públic.
311-00569/12 a 311-00586/12

Seguim amb el setè bloc en aquest moment, que seria el vuitè amb la distribució
que havíem fet inicialment dins de l’ordre del dia. Són preguntes que tenen a veure amb l’exhibició de simbologia als diversos espais; presentades, també, pel Grup
Parlamentari de Ciutadans.
I, per formular-la, té la paraula la il·lustre senyora Munia Fernández-Jordán.
Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies. Bona tarda. Honorable conseller, diputados, diputadas..., el siguiente bloque de preguntas que tenemos a bien formularle versan sobre la ocupación del espacio público, en los últimos meses, con simbología partidista. Una vez situada la cuestión..., nos referimos a todo tipo de mensajes, normalmente de color amarillo, que han
invadido todo tipo de espacios –desde puentes, autovías, calles, pintadas en las aceras, calzadas... Pues, una vez situada la cuestión, debemos contextualizar, dado que la
parte de la sociedad que no se siente identificada con todos estos mensajes, comenzó
a hacer labores de retirada de toda esta simbología. A propósito de ello, los medios
de comunicación, durante este verano manifiestan que los Mossos comienzan a hacer diversas identificaciones de las personas que se dedican a retirar esta simbología.
Las preguntas en concreto serían: que cuántas órdenes han emitido los Mossos
para identificar a personas que exhiben simbología de cualquier tipo en espacio urbano o mobiliario –o bien que la exhiben o bien que la retiran–, y en concreto cuántos por poner símbolos separatistas, y si se trataba de grupos o no, cuestión esta que
nos parece de gran interés.
¿Cuántas de estas actuaciones han acabado en los tribunales? Porque sí que nos
consta que algunas de ellas han llegado, y también nos constan las resoluciones.
Y también cuántas de ellas han ido por la vía administrativa –el poder gobernativo
asociado a su conselleria–, y a cuántas personas se ha sancionado.
Y, finalmente, nos interesa saber si se ha incluido este tema, el tema de la gestión
del espacio, de manera neutral en las juntas locales de seguridad.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

En aquest bloc hi ha preguntes que han estat respostes per escrit, però n’hi han
altres que encara estan en el procediment. Per tant, jo procediré a respondre-li, i si
veu que em deixo alguna cosa concreta, llavors m’ho repregunta i jo l’hi contestaré.
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La Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, no disposa de cap directriu
específica ni pauta operativa interna envers la retirada o col·locació de cap mena de
simbologia en l’espai públic, mentre aquesta simbologia no ataqui els principis bàsics constitucionals i estatutaris. Per tant, no té cap directriu específica.
Els Mossos d’Esquadra només procedeixen a la identificació o detenció d’aquelles persones que la seva actuació vagi acompanyada d’estris perillosos, o bé que la
seva conducta pugui ser punible i/o pugui presentar un perill per a les persones, els
béns o l’ordre públic.
El Departament d’Interior, a través de la Direcció General d’Administració de la
Seguretat, només ha tramitat expedients sancionadors en aquells casos que la col·locació o la retirada de simbologia en espais públics hagi comportat un deslluïment o
una destrucció de mobiliari urbà i interurbà, així com ho marquen les normatives
corresponents.
En aquest sentit, els expedients incoats són: 2015, cap; 2016, nou; 2017,
trenta-nou; 2018, trenta-quatre. Els expedients s’incoen, o bé perquè hi ha una denúncia per part de l’Administració municipal, o per part de privats, o bé perquè els
cossos policials hagin intervingut en el moment que es duia a terme l’acte en concret. Aquesta competència ens ve donada a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de
la seguretat ciutadana.
I respecte a les juntes de seguretat, jo li puc dir que he anat..., no he anat a totes
les que s’han convocat des que soc conseller; hi va, doncs, des del director general
de la Policia, el director general d’Administració de la Seguretat, jo també hi vaig.
Jo li puc dir: a totes les que he anat jo, i a totes les que han anat les persones que
m’han precedit, en cap cas s’ha parlat dels llaços i la preocupació dels llaços grocs,
per entendre’ns. Per tant, és un fet, diguem-ne, de què el món local no ens ha transmès una preocupació per aquest tema.
El president

Moltes gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora Munia
Fernández-Jordán.
Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies, senyor conseller. Que no teníamos mucha fe en su respuesta, también he
de decírselo, porque nos cuenta un relato, y nosotros realmente lo que tenemos y lo
que estamos manejando son hechos.
El primero de los hechos que le queremos dejar claro no es otro que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a propósito de la famosa «estelada» de Sant Cugat, que me toca de cerca porque además yo soy vecina de esa
ciudad. En esa sentencia se dejaba meridianamente claro lo siguiente: «La exigencia de neutralidad es incompatible con actuaciones institucionales partidistas alineadas con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión
del resto.»
Mire, nosotros partimos de la ley, y a partir de ahí podríamos ponernos de acuerdo. La cuestión es que los mossos –en concreto algunos mandos; se ha tenido conocimiento– se dedicaron a identificar a personas que quitaban lazos amarillos en
Girona y en Tarragona, en agosto, que sepamos. Se dieron, bueno, unos argumentos
por su conselleria. Se hablaba, como muy bien ha mantenido ahora, de si llevaban
instrumentos peligrosos..., bueno, si iban en grupo, etcétera. Se llegó a decir que si
eran un grupo de manifestación no autorizada, lo cual..., la verdad es que, en una
noche de verano, un grupo de personas, amigos, puedan estar reunidos..., parece un
poco llamativo este argumento.
Todo esto se resume de la siguiente manera: el Gobierno de Torra. Ustedes pertenecen al Gobierno de Torra y el señor Torra hace... Ya lo ha dicho: expresamente,
ha apoyado este tipo de cuestiones. Persiguen a los que los quitan y nunca han levantado ni identificado ningún acta a quien los pone. Se pueden poner todos los árboSessió 5 de la CI
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les de Cataluña vestidos de amarillo con plástico que acabará en el mar, se pueden
poner todas las calles llenas de lazos con sprays, pero el caso es que al final pasan
por encima de todo.
La realidad es que, mientras todo esto pasaba, este verano los robos con fuerza en vivienda, entre enero y abril, aumentaron un 19,7 por ciento. Entonces, nos
preguntamos cómo es posible que en la campaña de verano hubiera mossos identificando a personas que estaban quitando lazos amarillos y no haciendo labores de
vigilancia por las ciudades para que no haya más robos. Eso, entre otras muchas
cosas.
Le hemos preguntado por las actuaciones que desembocaron en los juzgados,
porque en concreto las catorce personas que fueron identificadas..., ya se ha visto
en tribunales la cuestión y por supuesto se ha archivado; por otra de las cuestiones
que decía usted: que se habían llevado a cabo las identificaciones. Textualmente,
la letra del auto dice que las personas que retiran símbolos políticos actúan con
finalidades muy diferentes a la obtención de beneficio, ventaja económica, y que
no había habido daño de ningún tipo en los soportes de los que habían quitado los
lazos.
Pero, mientras tanto, pues, sus redes sociales divulgaban un mensaje clarísimo, y
era que emprenderían acciones y sanciones contra todos aquellos que lo hicieran, y que
las multas podían ascender, como marca la normativa, de 601 euros a 30.000.
Finalmente, dos cuestiones. La primera: con una buena organización en las juntas locales de seguridad se podría evitar la inundación de la simbología. El espacio
púbico es de todos; lo dice la ley, lo dicen los tribunales, y lo están pidiendo todos
los ciudadanos.
Y, en segundo lugar, bueno, no concurre, la llamada «libertad de expresión» a la
que alegan ustedes tanto, porque realmente se trata de simbología netamente partidista, como lo demuestra, clarísimamente, que en el año 2014 ya existían los lazos
amarillos e invadían nuestras calles antes del referéndum ilegal del 9 de noviembre.
Gracias.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller.
El conseller d’Interior

A veure, jo entenc que vostès, avui, estiguin tristos. Perquè vostès, ahir, conjuntament amb el Partit Popular, van intentar aprovar una llei al Congrés en la qual es
prohibissin els llaços grocs, i els la van tombar. I a partir d’aquí, doncs, jo entenc que
vostès avui estiguin decebuts, estiguin malhumorats, estiguin enfadats, perquè vostès volien prohibir els llaços grocs, i al final, doncs, el Congrés, allà on es marquen
les lleis, se’ls ha dit que no. Per tant, ho puc arribar a entendre.
Però d’aquí a barrejar els robatoris amb els llaços, jo crec que és d’un baix nivell
polític –d’un baix nivell polític– que..., vaja, és que no té res a veure una cosa amb
l’altra –no té res a veure una cosa amb l’altra.
I vostè, amb el discurs que ha fet aquí, el que ha vingut a dir, o m’ha donat la
sensació que vostè ha volgut explicar als catalans, és: per culpa que els Mossos estan preocupats pels llaços, us roben a casa vostra. I això és absolutament fals. I això
és desmerèixer la policia d’aquest país. I això és desmerèixer un munt de funcionaris, d’homes i dones que s’aixequen cada dia, que es vesteixen de policia i que estan
disposats a donar la vida per tots nosaltres. I el que ha fet vostè, jo..., l’hi repeteixo:
és d’un baix nivell polític, que a mi, de veritat, m’esparvera –de veritat que m’esparvera.
La Policia de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, no es una policia política, per molt que vostès ho vulguin, per molt que vostès es pensin que, com
altres cossos policials han actuat d’una forma política a l’Estat espanyol, que no són
els Mossos, els Mossos fan el mateix. No és cert. La Policia de Catalunya és una poSessió 5 de la CI
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licia democràtica i no actua en funció d’ideologia, sempre que no estigui prohibida.
Actua d’una forma democràtica, respectant a tothom, i no actua «perquè si tu penses
blanc, faig una cosa, i si tu penses negre, en faig una altra». No. Actua per a tothom
igual, a favor o en contra del que pensin.
Jo li he dit –i l’hi torno a dir–: la policia només actua en el cas d’utilitzar
estris perillosos, o que la seva conducta pugui ser punible i/o pugui representar
un perill per a les persones, els béns o l’ordre públic; però no en funció del que
pensen. Perquè, aleshores, aquí no viuríem en democràcia, viuríem en una dictadura.
I en aquest país, mentre jo sigui el conseller d’Interior, i mentre els Mossos d’Esquadra depenguin de mi, la policia serà una policia democràtica, que respectarà el
que pensem tots; sempre que no estigui prohibit fer el que fan, respectar-ho a tots.
I, ara com ara, expressar-se i posar un llaç groc, gràcies a que ahir vostès van
perdre una votació, no està prohibit en aquest país. Per tant, no podem perseguir els
que es posen llaços grocs, com vostès voldrien.
I tampoc perseguim els que els treuen; perseguim els que van armats o porten
objectes que poden, com li he dit, portar perill a les persones, als béns o a l’ordre
públic.
El president

Moltes gràcies, conseller. Doncs, bé, fins aquí la sessió informativa, en aquest
cas, o la sessió de preguntes al Govern.
Pararem durant dos, tres minuts, per acomiadar el conseller i el secretari general,
i tot seguit seguirem amb l’ordre del dia de la comissió.
La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i onze minuts i es reprèn a un quart de cinc i
vuit minuts.

El president

Bé, doncs, continuem amb l’ordre del dia.
Ara hi ha tot un seguit de sol·licituds de sessió informativa, des del punt 2 fins al
punt 9, sol·licitades per diferents grups. No sé si hi ha algun grup que vulgui defensar les seves propostes. En tot cas... (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí,
senyora Sirvent?
Maria Sirvent Escrig

Sí, simplement per informar que la CUP - Crida Constituent demanaríem que la
petició de sol·licitud de compareixença que consta en l’ordre del dia com la número 2,
i la número 6, mantenint el seu contingut, que es puguin substanciar conjuntament.
El president

Sí, ja pensava fer-los aquesta proposta, perquè pràcticament és el mateix, no?, en
ambdós casos.
Maria Sirvent Escrig

No és perquè sigui el mateix, sinó perquè en volem mantenir el contingut concret, però entenent que és una temàtica, doncs, que és la mateixa, no ens fa re que
sigui en una mateixa compareixença.
El president

Correcte. Doncs bé, si no hi ha ningú que s’hi oposi, jo la proposta que faig és
començar a votar.
Primer votarem els punts 2 i 6, que són les sol·licituds de sessió informativa de
la Comissió d’Interior amb el Conseller d’Interior sobre les actuacions davant les
agressions feixistes, d’una banda, i també sobre les actuacions davant les agressions
feixistes i les actuacions amb relació a la militància independentista al voltant dels
actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d’agost.
Sessió 5 de la CI
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Sotmetem a votació aquests dos punts conjuntament.
Vots a favor?
(Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Perdó, perdó..., un moment, un moment, esperem per a la votació.
Carles Castillo Rosique

Necessito un aclariment, perquè no veig que siguin el mateix. Jo la 6 no... És que
anaven a votar diferents, la 2 i la 6. La 6..., no l’acabo d’entendre, aquest...
El president

Bé, doncs, en aquest cas, no podrem sotmetre a votació conjuntament, sinó... (Remor de veus. Pausa.) Bé, jo havia entès que podríem votar conjuntament. Si hi ha
algun grup que vol votar separadament, lògicament haurem de votar separadament.
(Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Senyora Sirvent.
Maria Sirvent Escrig

Sí, nosaltres tenim cap inconvenient en que es votin separadament. I si una de
les dues decau, això voldrà dir que en la compareixença del conseller, doncs, només se’n substanciarà una de les dues; però que això ho faci en una mateixa sessió,
simplement.
El president

Molt bé, perfecte. Doncs, sent així, crec que el més pràctic serà que anem votant
una per una les diferents sol·licituds de sessió informativa.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les
actuacions davant les agressions feixistes
354-00008/12

Sotmetem, doncs, la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes; presentada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Vots a favor?
Hi han 14 vots a favor, de Junts per Catalunya, d’Esquerra Republicana, de Socialistes i Units per Avançar, de Catalunya en Comú Podem i de la CUP Crida Constituent.
Vots en contra?
Abstencions?
Hi han 6 abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, la sol·licitud de sessió informativa queda aprovada per 14 vots a favor,
cap en contra i les 6 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa 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
354-00015/12

Sotmetem a votació el punt número 3: 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; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Fascicle segon
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Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la
CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa. Hi han 8 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les
actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren
símbols de l’espai públic
354-00017/12

Sotmetem a votació el punt número 4: 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; presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions de Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa per 6 vots a favor,
12 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa 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 (decaiguda)
354-00018/12

Al següent punt de l’ordre del dia, el grup proposant és el Partit Popular de Catalunya. No hi ha ningú per defensar-la. Per tant, en principi, llevat que... (Veus
de fons.) Perdó? (Veus de fons.) Bé, doncs... (Veus de fons.) Llevat que ningú..., si
ningú en demana la votació, que crec que és el cas. Per tant, reglamentàriament
decau, aquesta sol·licitud, i, per tant, no es vota aquest punt de l’ordre del dia.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les
actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació
a la militància independentista al voltant dels actes d’homenatge a les
víctimes dels atemptats del 17-A
354-00019/12

El punt número 6 és la 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 militància independentista al voltant dels actes d’homenatge
a les víctimes dels atemptats del 17 d’agost; presentada per la CUP - Crida Constituent.
Vots a favor?
Hi han 12 vots a favor dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Sessió 5 de la CI
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Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi han 8 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per avançar.
Per tant, queda rebutjada per 12 vots... (Veus de fons.) Perdó: aprovada –aprovada– per 12 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre la
manca d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat
Vella, a Barcelona
354-00024/12

El següent punt de l’ordre del dia és la 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; presentada per Catalunya en Comú Podem.
Vots a favor?
Hi han 3 vots a favor dels grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar
i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Abstencions?
Hi han 7 abstencions dels grups parlamentaris de Ciutadans i la CUP - Crida
Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 3 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre el pla
d’actuació amb relació a la seguretat de Barcelona
354-00029/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el pla d’actuació amb relació a
la seguretat de Barcelona; presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units
per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra de Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 9 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre
les actuacions del seu Departament amb relació a l’obstaculització
i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació
Hablamos Español el 16 de setembre de 2018
354-00031/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions del seu deparSessió 5 de la CI
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tament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018; presentada
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud per 6 vots a favor, 12 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos
de Mossos d’Esquadra perquè informi sobre la difusió de les actuacions
dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols de
l’espai públic
356-00183/12

El següent punt de l’ordre del dia és la 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; presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi ha 6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi ha 12 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP Crida - Constituent.
Abstencions?
Hi ha 2 abstencions de Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjada per 6 vots a favor, 12 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 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 Organitzat
356-00185/12

El següent punt de l’ordre del dia és la 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 Organitzat; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 8 vots a favor i 12 en contra.
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de
l’Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, perquè informi sobre la
suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat
en la contractació
356-00198/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de Ramon
Seoane i Corcó, director de l’Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec
per la seva responsabilitat en la contractació; presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions de Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 8 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i
Innovació del CAT 112 perquè informi sobre la suspensió de les funcions
del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació
356- 00199/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT 112 davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva
responsabilitat en la contractació; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions de Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 8 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions.

Sol·licituds de compareixença acumulades del secretari general d’Interior
i del director general d’Administració de Seguretat perquè informin
sobre les actuacions del seu departament amb relació a l’obstaculització
i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació
Hablamos Español el 16 de setembre de 2018.
356-00201/12 i 356-00202/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre
de 2018.
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Jo, si em permeten, hi han dues sol·licituds de compareixença. Una és del secretari general d’Interior; una altra és del director general d’Administració de Seguretat. Si no hi ha cap oposició, proposo votar-les conjuntament.
Per tant, votaríem el punt 14 i el punt 15, llevat que algun grup vulgui votació
separada. (Veus de fons.) Ho hem fet altres vegades, eh?, agrupar. No sé si... Ja sé
que ara... (Veus de fons.) No, no, no..., o s’aproven ambdues o queden rebutjades
ambdues.
Per tant, serien el punt 14 i el 15, ambdós, que votem conjuntament. Una és del
secretari general d’Interior perquè informi sobre l’obstaculització i l’impediment
del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre, i l’altra és del director general d’Administració de Seguretat.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Dues abstencions del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, ambdós punts de l’ordre del dia queden rebutjats per 6 vots a favor,
12 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies
de Catalunya perquè informi de la situació viscuda pels agents dels
operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
356-00214/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè
informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de
2018; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjat per 8 vots a favor, 12 en contra.

Sol·licituds de compareixença acumulades d’una representació de la Unió
Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, del Sindicat de Mossos
d’Esquadra i del Sindicat Autònom de Policia –SAP-Fepol– perquè
informin de la situació viscuda pels agents dels operatius policials
l’1 d’octubre de 2018
356- 00215/12, 356-00216/12 i 356-00217/12

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la
Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius
policials de l’1 d’octubre de 2018.
Tenim altres dues sol·licituds de compareixença, que són també de sindicats, pel
mateix motiu. Una és la que he esmentat, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica
de Catalunya, una altra és el Sindicat de Mossos d’Esquadra, i una altra és el SinSessió 5 de la CI
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dicat Autònom de Policia SAP-Fepol. Per tant, els proposo també, si no hi ha cap
inconvenient, substanciar-les conjuntament les tres.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queden rebutjades les 3 sol·licituds per 8 vots a favor i 12 en contra, sense abstencions.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel perquè informi
sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual del
Departament d’Interior
356-00228/12

I, finalment, el següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença
de Lluís Escolà i Miquel davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual del Departament d’Interior;
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes Units
per Avançar.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya.
Abstencions?
Dues abstencions dels grups parlamentaris de Catalunya... Perdó, 1 abstenció... (veus de fons), 1 abstenció del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem.
Per tant, queda rebutjada per 8 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.
Bé, doncs, fins aquí les sol·licituds de compareixença.
Comencem ara amb les propostes de resolució incloses en l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques
de seguretat a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12

És el punt número 21 de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre la dotació
pressupostària de les polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per defensar-la, té la proposta... –perdó–, té la paraula l’il·lustre senyor Dimas
Gragera.
Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputados, diputadas. Les saludo, ya
que no soy un miembro habitual de esta Comisión de Interior, pero hoy quería venir a defender esta propuesta, que pide más efectivos, tanto en el Cuerpo de Bomberos como en Mossos d’Esquadra, para mi ciudad, para Santa Coloma de Gramenet. Y dado que vamos a hablar de seguridad y de la ciudad de Santa Coloma
de Gramenet, antes me gustaría hacer una previa, que es condenar una agresión
sexual y un apuñalamiento que ha habido esta misma semana, que, la verdad, tiene horrorizada a toda la ciudad, nos tiene movilizados, como no puede ser de otra
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manera y como también nos consta que están sus grupos, en contra de los actos
acontecidos.
Y, en relación con esto, quería hacer una aclaración –no tanto por ustedes,
porque sé que ustedes son conocedores de los tiempos parlamentarios, pero sí
de cualquier persona que nos pudiese estar viendo–: que esta propuesta de resolución, pidiendo precisamente más efectivos de seguridad, se registró antes del
verano. No es un hecho reactivo a lo que ha acontecido, y creo que, dada la importancia y la magnitud del hecho que les he descrito, está bien destacarlo. Porque las políticas de seguridad no pueden ser reactivas, deben estar planificadas.
Entonces, creemos que..., no por ustedes, insisto, sino por quien pudiese estarlo
viendo, hacer esta aclaración.
Y ya le digo, caeríamos en un error si planificásemos las políticas de seguridad
entorno a aspectos mediáticos, y también caeríamos en un error si descargásemos
únicamente aquí, en la institución de la Generalitat, en el Departament d’Interior,
las competencias exclusivas de seguridad, puesto que también son competencias
compartidas por los ayuntamientos, a través de las policías locales.
Cabe destacar que el Grupo de Ciudadanos ya ha solicitado la ampliación de la
plantilla de la policía local e incluso ha solicitado un pleno allí, en la ciudad, para
hablar de la situación sobre la seguridad en la ciudad de Santa Coloma.
Ya conozco, por la dinámica parlamentaria que tienen ustedes, que ustedes, a
juzgar por mi entender, con buen criterio, no son favorables a que vayamos haciendo un análisis municipio a municipio; son más favorables a hacer un análisis
integral de cuáles son las necesidades tanto de seguridad como del Cuerpo de
Bomberos. Pero, primero, por, bueno, un poco, el sentido que han tenido ustedes
en enmendar esta propuesta, entiendo que ustedes detectan esta necesidad, que
es algo especial, y, segundo, les quería dar unos datos objetivos que soportan,
que ayudan a justificar mi propuesta.
Miren, el primero es que, según datos del Ministerio del Interior, publicados al
inicio de este trimestre, ha aumentado un 18 por ciento el número de delitos en la
ciudad de Santa Coloma de Gramenet.
El segundo es que el ratio de policía por habitante en la localidad es de los más
bajos de la provincia de Barcelona.
El tercero es que sindicatos de la policía local han advertido de esta situación,
han advertido de la falta de efectivos, han advertido de la escasez de patrullajes, sobre todo en horario nocturno, y también ponen de manifiesto que en un futuro cercano, debido a las jubilaciones, como pasa en otros ámbitos de la Administración,
este hecho se puede acrecentar.
Como ve, son motivos sobradamente justificados. A mí me gusta siempre dar datos objetivos para justificar cualquier propuesta, pero no me gusta quedarme solo en
la frialdad de los datos. Como vecino de la ciudad, le puedo trasladar las inquietudes de muchos vecinos, pues, que, en determinadas horas, tienen miedo a pasear por
según qué calles o sufren la pesadilla de tener directamente delincuentes habituales
en sus barrios, o incívicos que les hacen la vida imposible.
Yo creo que todo el mundo..., y como Administración tenemos el derecho a
garantizar la seguridad, como Administración tenemos el derecho a abordar la
necesidad de seguridad como un derecho, desde un principio de igualdad, y creo
que debemos poner énfasis en mejorar las políticas de seguridad cuando detectamos, como es el caso que estamos describiendo, que hay necesidades objetivas.
Y les digo más, debemos abordarlas como un derecho, debemos garantizar la seguridad, porque, si no lo hacemos, otros aprovecharán para poner un discurso populista y xenófobo, que no creemos que sea el que queramos en nuestros barrios.
Con lo cual, pido el voto favorable para esta propuesta de resolución de aumentar la plantilla de Mossos d’Esquadra y Bomberos en la ciudad de Santa Coloma de
Gramenet.
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Y, referente a los Bomberos, simplemente decirle que, objetivamente, la plantilla
es más corta de lo que debiese ser.
Cabe decir, hay un antecedente, que esto fue una propuesta de resolución que ya
se aprobó por unanimidad, pero no se llegó a ejecutar, en la anterior legislatura, por
esta misma cámara.
Muchas gracias.
El president

Moltes gràcies, diputat. Hi han dues esmenes presentades conjuntament pels
grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Per defensar les esmenes presentades, primer, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Eva Baró.
Eva Baró Ramos

Sí; gràcies, president. Bé, a mi em sembla que, abans de començar –una mica,
per marcar posicionament–..., em sembla important tenir present alguns detalls, per
dir-ho d’alguna forma, eh?, que no són menors, que són factors que ens sembla que
són importants i que ajuden a contextualitzar la situació, que, segurament, a molts
de..., bé, «segurament» no, no ens agrada; ens desagrada i ens sembla que ha de ser
objecte de correcció i de millora, però que, en tot cas, parteix d’una realitat i que no
la podem ometre, no?
Per començar, doncs, jo no crec que ningú dels presents..., ja s’anirà veient,
però ja entenem tots –i hi estem, segurament, tots bastant a favor–, doncs, que
cal reforçar un augment en les plantilles tant de Bombers com de Mossos, com és
possible que de policia local, i en aquest cas vostè ho situa al municipi de Santa
Coloma.
La qüestió, sobretot, és amb quins recursos econòmics i pressupostaris acaba
sent present la qüestió clau –aquesta, per nosaltres, és sempre la qüestió clau–, sobretot, tenint en compte que van haver de caldre moltes i moltes negociacions per
aconseguir que l’Estado, eh?, l’Estado español, doncs, admetés fer una promoció
–que, ja d’entrada, molts considerem que serà insuficient; que, en tot cas, ajudarà a
reforçar, però que serà insuficient–, en aquest cas, doncs, de cinc-cents mossos, per
exemple, i que portem set anys sense cap promoció, i que és evident que amb el pas
dels anys es van perdent efectius, es van jubilant i, d’alguna forma, es va perdent,
doncs..., el cos va perdent efectius.
La Generalitat només pot fer allò que l’Estado li permet en aquest aspecte. I, per
tant, aquest dèficit en matèria de seguretat és directament atribuïble, doncs, al rol i
a les decisions i a les facilitats o no que va permetent l’Estat.
A nosaltres ens sembla, des del Grup Republicà, que estem davant, doncs, de
l’eterna qüestió, que és: optimitzar els recursos disponibles, que ens sembla que són
insuficients per motius aliens a la Generalitat, per atendre de la millor manera possible i per garantir de la millor manera possible i per assignar de la millor manera
possible, doncs, les necessitats de seguretat que demana no Santa Coloma només,
que és evident que segurament que les demana, sinó des d’una òptica global i des
d’una visió global de tot.
No podem oblidar que hi ha 947 municipis a Catalunya. Si anem abordant de
forma atomitzada, de forma descontextualitzada, de forma parcial, de forma totalment desconnectada, les necessitats puntuals que ens sembla que tenen cadascun dels municipis, que pot ser molt cert –pot ser molt cert–, però que, en tot cas,
perjudica i resta aquesta visió global, això necessàriament ens acaba abocant a
una mala distribució dels recursos i a una... Perquè, clar, és molt valent i és molt
«guai», eh?, dir: «S’han de posar més recursos a efectius i més recursos de seguretat a tal lloc», però estaria bé, ja posats, també dir d’on s’han de treure. Perquè,
és clar, si n’has de posar a un lloc, els has de treure d’un altre, perquè ja no arribem a tot arreu, no?
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Per tant, a mi em sembla que, si no s’aborda aquesta qüestió des d’una òptica
d’aquest estil, ens equivocarem i estaríem cometent irresponsabilitats. Perquè quina mena de gestió de la seguretat s’estaria plantejant?, estarien plantejant vostès?
Quina mena de gestió de recursos seria aquesta? Com es pot plantejar una reubicació de recursos, sense tenir aquesta visió global i sense atendre les moltes necessitats que també hi han a molts altres dels 946 municipis que existeixen actualment
a Catalunya?
Llavors, ho dic, i segurament el discurs ara queda una mica descontextualitzat
perquè això prové d’una sessió prèvia, on és cert que es van presentar resolucions
molt dirigides i molt focalitzades en altres municipis, però a nosaltres ens sembla
que la revisió ha de ser holística, ha de ser global, ha de ser responsable i ha de ser
partint de la base que, malauradament, els recursos de què disposem, doncs, s’han
d’optimitzar, perquè, probablement ara mateix, ni tan sols amb la promoció que s’està treballant i que en podrem disposar al juny de 2019, doncs, segurament, ni tan
sols amb això podrem donar una resposta com probablement ens agradaria a tots els
grups de la cambra.
I ho deixaria aquí.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per defensar les esmenes, té ara la paraula, en nom del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, l’il·lustre senyor Ferran Roquer.
Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Subscric absolutament totes les paraules de la companya, de la diputada Eva Baró. Miri, a Santa Coloma de Gramenet hi ha una dotació
de vint-i-quatre bombers que fan quatre torns; per tant, hi ha sempre quatre bombers, durant els 365 dies de l’any, que estan en el Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet, amb el benentès de que si existís alguna eventualitat..., qualsevol
eventualitat que existís que necessitessin la participació dels bombers, no només donaria el servei el Parc de Bombers de Santa Coloma, sinó qualsevol dels parcs que
envolten Santa Coloma.
Ens parlen de Mossos. Ens parlen de que s’ha d’incrementar la plantilla de Mossos. Des del 2011, ho ha dit el conseller aquí, fa un moment, no hi ha hagut cap convocatòria de noves promocions de Mossos d’Esquadra. Actualment –actualment–, i
ho deia també, s’hi referia la diputada Baró, a partir de mitjans de 2019 disposarem
d’una nova convocatòria de cinc-cents efectius, que, si bé no seran suficients per cobrir totes les necessitats, segurament ajudaran a que les dotacions de cada caserna
siguin més folgades.
El nombre d’efectius que es posa a cada caserna no depèn només del habitants,
eh? A Santa Coloma, hi ha 1,5 agents per cada mil habitants, si comptem la Policia
de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, i la policia local. També cal entendre les
característiques físiques de la zona i el nombre de lícits penals que es produeix en
el municipi. Tothom té la percepció de que en el seu municipi, o en els municipis
que coneix, o d’allà on té informació, es produeixen més lícits penals que en altres llocs; però qui en té les dades objectives és el Departament d’Interior. A més
d’aquests criteris, també hi ha criteris de flexibilització de plantilla dels Mossos,
que, en moments puntuals, poden actuar dotacions diferents de les que hi ha estables.
Per tant, a l’entendre del departament i a l’entendre també d’aquest grup parlamentari, els mossos d’esquadra que actualment hi ha a Santa Coloma són suficients,
per bé que sempre seria de desitjar, en la matèria de seguretat i en moltes altres matèries, disposar d’uns recursos il·limitats, eh?, o, si no il·limitats, que tendissin a sobrar; en lloc de semblar que hi ha una certa mancança, que tendissin a sobrar.
I per això es necessiten recursos; per poder fer això, només hi ha una solució:
recursos. A ningú se li escapa que els països normals tenen, gaudeixen de tots els
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tributs que genera l’activitat econòmica que hi ha en el seu interior, eh? Com que hi
ha activitat econòmica, hi ha més nombre de persones; com que hi ha activitat econòmica, hi ha més circulació de persones; com que hi ha activitat econòmica, hi ha
més béns per protegir, etcètera.
Què li passa a aquest país, en aquest sentit i en el que podríem dir que no és normal? A aquest país li falten 16.000 milions cada any, que és el dèficit fiscal estimat
aproximadament –16.000 milions d’euros cada any. Això és el 8 per cent del PIB; el
valor final, el PIB, de tots els béns i serveis que es produeixen a l’interior del país,
eh?, que això és molt. Si es disposés d’aquests diners, segurament es podrien tenir
plantilles més folgades de Mossos d’Esquadra i plantilles de Bombers, que podrien
donar servei a Santa Coloma de Gramenet i a qualsevol dels 946 municipis restants
que hi ha a Catalunya. Un motiu més, crec jo, per disposar d’un estat que, en lloc de
posar pals a les rodes, afavoreixi el treball i l’economia del país.
Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn de posicionament dels grups.
Per posicionar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Castillo.
Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument. Nosaltres som dels que comentava el company proponent, que creiem que aquestes propostes s’han de mirar en global,
no? Jo crec que té un sentit global. I, efectivament, quan un mira allò petit...,
segurament, cadascú deu tenir la sensació que al seu poble o municipi, doncs,
falten més mossos o falten més bombers. Però és cert que nosaltres acostumem
a votar a favor d’aquestes propostes concretes quan hi ha raons objectives que
les sustenten, no? I, en aquest cas, nosaltres creiem que hi ha raons objectives
perquè a Santa Coloma hi hagi un increment de recursos pressupostaris per incrementar el parc de bombers i per incrementar el nombre de mossos que hi ha
al municipi.
I les dades objectives són: una de les ràtios més baixes –ja s’ha dit abans– de la
província de Barcelona de policies/habitants, i sobretot l’increment delinqüencial
del 18 per cent. Jo crec que aquesta és una dada molt important. I també la petició
expressa dels sindicats, que jo crec que també són conscients d’aquesta visió global
que cal tenir i, en aquest cas, l’excepcionen, doncs, atenent aquestes qüestions objectives i concretes, aquesta problemàtica concreta.
Jo crec que en el cas de Santa Coloma és de rebut que cal incrementar tant els
bombers com els mossos d’esquadra, i per aquesta raó nosaltres votarem a favor de
la proposta.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.
Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Per fer una explicació del vot que emetrem. Normalment, en aquesta comissió, hi han propostes de resolució que parlen de polítiques de seguretat local sobre municipis concrets, que normalment venen a través de dos grups parlamentaris –dic «normalment», eh?–: el Grup Parlamentari
Popular i el Grup Parlamentari de Ciutadans.
Quin és, una mica, el funcionament? Normalment són llocs on aquests grups
polítics estan a l’oposició, en aquest municipi, i normalment el que hi ha és una explicació de que hi ha un augment delinqüencial en aquestes localitats, i, per tant,
es reclama un augment dels operatius que en aquesta ciutat haurien d’aparèixer.
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En teoria això s’hauria de votar a favor. El que passa és que, en moltes d’aquestes
ocasions –no en l’actual, ara em referiré al cas concret i al diputat que feia de ponent
d’aquesta–, a vegades hi ha un rerefons d’aquest tipus que jo deia: estant a l’oposició, hi ha un cert discurs una mica de criminalització de la ciutat, de que la ciutat va
malament, que la ciutat té més delinqüència, que a la ciutat hi ha menys seguretat,
i, per tant, es demanen més mossos, eh?
I, per tant, això té una música, perquè ens entenguem, la qual a nosaltres no ens
agrada, aquest tipus de música, eh?, per dir-ho d’alguna forma.
En aquest cas l’exposició que ens ha fet no va en aquesta línia; possiblement obeeix, a la ciutat de Santa Coloma, a problemes objectius, a necessitats objectives, i,
per tant, a una dinàmica de que amb tota seguretat, igual que en altres ciutats de Catalunya, cal un augment dels operatius de Mossos, perquè la plantilla és insuficient
i, per tant, no s’hi arriba.
Exactament igual que amb el tema de bombers.
Però ho torno a repetir, vull dir, estaríem parlant en aquests moments de centenars de municipis de Catalunya que podrien venir a aquesta comissió, un darrere
l’altre, i podrien fer, doncs, una mica, un discurs semblant. Pensem que no és la millor manera d’abordar-ho, i que moltes vegades, ho repeteixo, hi ha una dinàmica
local en què al Parlament es porta un debat que és el de Govern/oposició de la localitat. I a aquesta dinàmica crec que no és bo donar-li sortida.
Per tant, ens abstindrem, encara que compartim una base del que s’està plantejant, eh?; no la rebutjarem, perquè hi han elements objectius que són certs. Però
realment aquesta dinàmica nosaltres no l’hem avalat abans, no l’avalem avui, ni
en el cas de Santa Coloma, ni en el cas de Sant Cugat, ni en el cas de Montornès
del Vallès..., i ara podria fer el llistat, eh? Normalment, a aquestes localitats –normalment– hi han alcaldies que no són de Ciutadans ni són del Partit Popular de
Catalunya.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se sobre les esmenes, perquè ja han
passat tots els grups, té novament la paraula, pel voltant d’un minut, l’il·lustre senyor
Dimas Gragera.
Dimas Gragera Velaz

Habíamos anunciado previamente que íbamos a aceptar las enmiendas, porque
nosotros entendemos que, bueno, es el juego Gobierno/oposición, ¿no?, la oposición
exige unos máximos, el Gobierno recorta unos mínimos, se intenta llegar... Pero es
que su intervención ha distado mucho de lo que ustedes dicen aquí; aquí muestran
buena voluntad, pero usted ha dicho: «Miren, consideramos que la plantilla es suficiente.»
Yo…, les hemos traído datos objetivos por los que…, pudiendo entender las dificultades –y además se las hemos reconocido–; pudiendo entender que la dinámica
no es pedir..., como decía el compañero de en Comú Podem, que es ir pidiendo municipio por municipio, porque al final, si tenemos que pedir para trescientos municipios, tenemos claro que el problema es global.
Pero pudiendo entender esto, hombre, yo entiendo también que ustedes deben
asignar…, gobernar es asignar los recursos de forma eficiente. Y lo siento, ¿eh?,
porque es la localidad que conozco, donde desarrollo mi actividad política, pero si
decidimos traer esta propuesta de resolución... Si esta propuesta de resolución se
aprobó hace ya un año y medio, cuando la situación era aún mejor que la actual,
porque se ha ido jubilando gente, no entendemos por qué no hay una voluntad más
expresa.
En todo caso, nosotros le vamos a aceptar las enmiendas –le aceptamos las enmiendas–, y será nuestra función, será mi función, como representante de la ciudad,
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perseguirles para ver si ustedes, de verdad, optimizan y tienen en cuenta estos datos
objetivos que nosotros hemos traído.
Con lo cual, la aceptamos, entendiendo que ustedes por lo menos son conscientes ahora de la necesidad, porque parece que, por el discurso que ha hecho, no lo
era.
Gracias.
El president

Moltes gràcies, diputat.
Bé, doncs, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Per tant, s’incorporen ambdues esmenes, que han estat acceptades pel grup proposant, i queda aprovada per unanimitat aquesta proposta de resolució.
El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució
sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes; presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.
Carles Castillo Rosique

No, demanem deixar-la damunt la taula per negociar-la amb més ahínco.
El president

Per tant, posposem el punt número 22 de l’ordre del dia, a petició del grup proposant, i s’inclourà a l’ordre del dia de la comissió més endavant.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques
per a infants i joves
250-00130/12

Per tant, passem al punt número 23 de l’ordre del dia, que és el debat i votació de
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a infants i joves, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.
Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Sí, amb aquesta proposta el que demanem és que el Govern
de la Generalitat redacti, doncs, en el termini –al final ho hem negociat amb els
grups que donen suport al Govern– d’un any –en el termini d’un any–, perquè faci
una normativa referent a la seguretat de les atraccions mecàniques.
El que passa és que hem constatat que a Catalunya no hi ha cap normativa d’obligat compliment quant a aquest tipus d’atraccions, i, malauradament, tenim antecedents de fa poc temps, a les Canàries, a Caldes de Malavella, d’accidents que s’han
produït amb aquest tipus d’atraccions.
La Convenció de Nacions Unides diu expressament que els nens i les nenes tenen
el dret d’aprendre a jugar en l’esplai el joc, i també..., no hi ha legislació sectorial, no
hi ha legislació general, i el que demanem és que la Generalitat, doncs, en atenció a
aquesta problemàtica i a aquesta manca de regulació, doncs, que en el termini d’un
any i prèvia convocatòria de la taula d’experts, enginyers, les associacions municipalistes, etcètera, i qui cregui convenient el Govern que hi pugui aportar, doncs, que
facin una normativa al respecte.
Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Hi ha una esmena presentada conjuntament pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.
Per defensar l’esmena presentada, primer, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Lluïsa Llop.
Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Certament, compartim amb el grup proposant la voluntat de
regular aquestes condicions de seguretat dels parcs infantils, dels parcs d’aventures,
de les atraccions mecàniques i d’altres espais de lleure sense pernoctació, com bé comentava, per a infants, per a joves, i, de fet, en algun d’aquestes aspectes, també per
a grans, perquè, de fet, ens afecta a tots plegats.
I segurament..., a més a més –vostè ho comentava– no es disposa de cap normativa. Segurament nosaltres afegiríem que en alguns aspectes hi han normatives, però
que són disperses, afecten diferents àmbits i depenen de diferents institucions, amb
la qual cosa també és cert que hi ha un buit en segons quins aspectes on aquesta no
hi és. I, per tant, ens sembla correcte abordar aquesta regulació i entenem que és un
espai que cal omplir.
A més a més, agraïm la predisposició del diputat proposant, del diputat Carles
Castillo, d’acceptar les esmenes, perquè és evident que ens sembla correcte tirar endavant aquesta normativa, però també ens sembla correcte donar als departaments
el temps prudencial necessari com perquè puguin elaborar-la, perquè són coses certament complexes.
Per tant, donat que hem pogut transaccionar aquest nou text, aquesta esmena, des
del Grup Republicà donarem suport a aquesta proposta de resolució.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per defensar l’esmena, en nom del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Solsona.
Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Bé, nosaltres també afegir-nos al que ja s’ha comentat fins
ara. Votarem a favor de la proposta, donat que el grup proponent accepta ampliar
el termini de sis mesos a un any, bàsicament motivat perquè és un tema seriós, que
depèn de com es tracti ha generat també, com s’ha dit, certa alarma social. Ja hi ha
normativa tècnica. És una proposta de resolució necessària.
Des del món local hem de fer sobreesforços, a vegades, per poder cobrir, a
nivell d’inspeccions, no només teòriques de requerir documentació, sinó també
inspeccions sobre el terreny a l’hora del muntatge d’aquestes instal·lacions a la
via pública, amb tot el que això suposa. Això vol dir que no tots els municipis
poden fer-ho, perquè a tots els municipis pot haver-hi atraccions mecàniques,
però no tots els municipis, en funció de la seva dimensió i capacitat de càrrega
tècnica, administrativa i també, diguem-ne, professional, poden donar resposta
a aquestes inspeccions.
Per tant, aquí estem en un impasse de que en funció dels recursos del municipi pots tindre més o menys garantida una certa seguretat. Clar, això no pot ser. Per
tant, necessitem un marc per elevació, global, que permeti de manera directa, doncs,
facilitar aquest tema i, per tant, donar-hi sortida.
El fet de que hi hagi d’haver aquesta taula d’experts és bàsic, perquè..., el que
diem, eh?: un món local imprescindible, perquè sobre el terreny haurem d’actuar
des dels municipis, des d’aquesta política d’inspecció municipal. Però també, lògicament, a nivell de quins criteris tècnics fem servir, perquè no només n’hi ha
prou en comprovar la normativa, diguem-ne, general sobre la instal·lació, sobre
l’atracció muntada, sinó que també hi ha d’haver una solució, a nivell de col·legi
d’enginyers i professionals i experts, com per poder fixar els paràmetres, també,
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de com actuar sobretot sobre el terreny i en el moment de les diferents instal·lacions.
Bé, res més. Per tant, agrair la predisposició, doncs, per acceptar aquesta transacció a última hora, diguem-ne, molt in voce. En qualsevol cas, es veu la sensibilitat
de que tots estem pel mateix i com que el que hem de fer és que sigui possible i no
només que sigui volgut de que es faci, doncs, esperem que amb un any pugui estar
resolt.
Només un apunt: és curiós que ho estiguem debatent aquí, a Interior, quan potser
sembla que sigui més un tema relatiu també al Departament d’Empresa, a nivell més
normatiu. En qualsevol cas, sigui d’on sigui, benvingut sigui si al final acaba com
volem que acabi, que és amb el decret i amb la normativa.
Moltes gràcies.
El president

Hi ha una transacció o és...? (Veus de fons.)
Carles Castillo Rosique

Sí, seria una transacció..., simplement canviant el «termini de sis mesos» que
posa per «un any», allargant..., doblant el termini.
El president

D’acord. És a dir que quedaria la proposta inicial del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i l’única cosa que canviaria seria que el termini és d’un
any en lloc de sis mesos.
Carles Castillo Rosique

Exacte.
El president

D’acord, queda aclarit. Per tant, ara, per posicionar els grups parlamentaris...
En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Maria Valle.
María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, aunque realmente nos parece insuficiente. Esto es un tema..., estamos hablando de un tema de
seguridad. Realmente es un tema grave, a nuestro entender. Y es hacia un colectivo
vulnerable, porque estamos hablando de niños y de adolescentes. Y cualquier padre
o madre, evidentemente, quiere que sus hijos jueguen en un entorno seguro. Todo
esto está claro.
Cataluña no tiene regulación, como ya lo han dicho, en esta materia; no como
ocurre en otras partes de España, en otras comunidades, como Andalucía o Galicia. Pero yo les voy a decir...: los responsables de que Cataluña no tenga regulación en esta materia son ustedes, señores de JuntsxCat y señores de Esquerra
Republicana.
Porque les tengo que recordar que nosotros hicimos una iniciativa de una proposición de ley de accesibilidad y seguridad de parques y áreas infantiles para garantizar la seguridad de niños y adolescentes, para integrar a menores con discapacidad y para prevenir riesgos. La presentamos en mayo de este año, y fíjense ustedes
qué cosa, que va y votan una enmienda a la totalidad. Es decir, a mí me sorprende
realmente estar escuchando esas buenas palabras que ustedes muestran hoy, aquí,
de que tienen tantas ganas de regular y que dan muchas gracias por poderlo hacer
en el plazo de un año. ¿Y por qué no se han puesto ya a hacerlo? Es que realmente
no lo entiendo.
Hoy, el caso es que ni tenemos proposición de ley ni ustedes han hecho ningún
proyecto de ley. El PSC hoy propone una iniciativa para que se haga en el plazo de
un año, nada menos. Y a mí..., es que realmente yo creo que sería interesante que alSessió 5 de la CI
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gún día explicasen el motivo de por qué no quieren poner plazo para hacer las cosas,
o por qué lo quieren alargar sine die. Es que..., sinceramente, es que no lo entiendo.
Porque lo único que yo entiendo de que no se quiera poner un plazo para hacer el
trabajo que nos corresponde es simplemente, pues, oigan, porque no se quieren comprometer a hacerlo; simple y llanamente.
Sin más, añado simplemente que aceptamos, desde luego, la iniciativa, no podemos ir en contra de nuestros propios actos, como no sería lógico. Al menos la
enmienda establece un plazo, pero volvemos dudar de que tenga efectos prácticos,
porque un año es muy largo y, realmente, si no lo han hecho hasta ahora dudamos
que lo hagan. Pero igualmente, ya digo, aceptamos la iniciativa.
El president

Gràcies, diputada. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep Nuet.
Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. Nosaltres saludem l’acord al qual s’ha arribat. Donarem
suport a aquesta iniciativa.
Vull recordar que a la passada legislatura es va constituir una ponència per a una
nova llei d’espectacles, que finalment, com que la legislatura va acabar, aquella ponència i aquella nova llei van quedar enterrades. Potser no estaria malament que els
treballs que es van desenvolupar, perquè el projecte era molt interessant, es poguessin rescatar, perquè possiblement aquesta problemàtica podria quedar resolta també
amb aquesta nova Llei d’espectacles, que en el seu moment va començar a caminar
i que ara sembla que no té gaire futur.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Entenc que ja s’ha posicionat respecte a l’esmena.
Per tant, sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat, la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en
l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
250-00165/12

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució i
de les esmenes presentades sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics. Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez.
Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, el Grupo Parlamentario de Ciutadans hemos presentado una propuesta de resolución para abordar la formación en extinción de
vehículos eléctricos en el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Cada vez crece más el número de vehículos eléctricos en España, y Cataluña va
en la cabeza, y, como cualquier vehículo, estos tienen un riesgo de incendiarse
por un fallo técnico, por sobrecalentamiento de las celdas de la batería o por un
accidente.
Ante esta situación, los bomberos no están recibiendo la información necesaria
y la formación necesaria para afrontar esta situación. Así es, los bomberos a día
de hoy no tienen claro cómo excarcelar un vehículo eléctrico, en concreto eléctrico. Ya sé qué me dirán muchos grupos que dan apoyo al Govern. Me dirán que ya
lo están haciendo. Y, bueno, he traído conmigo una nota de prensa en que usteSessió 5 de la CI
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des, pues, anunciaban justamente que...: «Els Bombers de la Generalitat i l’ISPC
impulsen un curs d’intervenció en vehicles híbrids, elèctrics i de gas.» Pero no, es
otra mentira del Govern, y ni eso, en realidad no se está realizando. Y les aseguro
que la fuente de información proviene de los propios formadores y de los propios
bomberos.
No dudamos de la intención del Govern de quedar bien con una nota de prensa,
pero la realidad es que no se está haciendo nada de nada. Bueno, algo sí. ¿Saben
qué formación están recibiendo los bomberos en relación con el vehículo eléctrico?
Una diapositiva, a lo sumo dos, donde se explica que al excarcelar no manipulen el
cable naranja de la talonera; que pueden tocar el montante A, el B y el C, pero ojo
con la talonera y el cable naranja, porque es de corriente continua. Jamás han realizado prácticas –prácticas– en vehículos eléctricos. Siempre han sido con vehículos
de combustión interna. Y eso cuando la formación es de excarcelaciones, que puede
ser una de cada cuatro, cinco o seis años, mientras que se van realizando otro tipo
de formaciones.
Incluso me han informado de que los nuevos bomberos, los que ahora mismo
están haciendo oposiciones y que tienen examen dentro de poquito, usan el mismo libro de hace años y años, y por lo tanto no aparece nada sobre la excarcelación de vehículos eléctricos. Bueno, algo sí: que tengan cuidado con la talonera y
el cable naranja, que es de corriente continua.
Por ello, en esta propuesta de resolución solicitamos, pues, uno, que los bomberos dispongan de la hoja de rescate de cada vehículo para la seguridad de los
bomberos y los ocupantes de los vehículos; dos, que se realice un plan de formación sobre la extinción de vehículos eléctricos para todos los bomberos y que se
vaya renovando a medida que los fabricantes de vehículos lancen nuevos modelos;
tres, dotar a los bomberos de un equipo necesario para evitar los gases tóxicos
producidos por la combustión de las baterías, y, cuatro, colaborar con los fabricantes de vehículos para estar siempre en formación continua, y que los bomberos, a la vez que se están formando, ellos puedan aportar también a los fabricantes
cuáles serían los mejores métodos de extinción para vehículos eléctricos.
Gracias.
El president

Moltes gràcies, diputat. Hi han esmenes presentades. Per defensar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre
senyor Carles Castillo.
Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Només per comentar que nosaltres estem absolutament
d’acord amb la proposta de resolució feta. Creiem que és vital que hi hagi una formació adequada quant al tema del vehicle elèctric, perquè no és que sigui el futur,
és que ja ha de ser el present, i cada vegada més, i el 2040 hauran d’estar fins i tot
desapareguts tots els vehicles de combustió. I, per tant, és bàsic, absolutament basic
i vital, que els Bombers de Catalunya tinguin la formació adequada en excarceració
i quant a la configuració dels vehicles elèctrics.
Nosaltres hem presentat una esmena –només per explicar-la–, que és una esmena, una mica, d’estil, perquè s’entengués millor que la formació no era sobre «l’extinció de vehicles», sinó sobre «l’extinció d’incendis en vehicles elèctrics».
Tota la resta..., hi estem absolutament d’acord.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, en primer lloc, en nom del Grup
Parlamentari Republicà, té la paraula l’il·lustre senyor Antoni Castellà.
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Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Des del nostre grup, el que avaluem és que una iniciativa d’aquest tipus, per descomptat..., deixi’m-li dir prèviament que hi estem d’acord,
en el fons. És a dir, el fet del creixement del vehicle elèctric, del parc de vehicles
elèctrics, de gas fins i tot, i híbrids, a nivell de Catalunya i al món, és un fet, és una
obvietat.
Ara bé, deixi’m dir-li una cosa, senyor president. Hi han tres tipus de proposicions, de propostes de resolució que pot fer l’oposició. Unes, aquelles en les quals els
que donen suport al Govern i els que fan oposició no hi estem d’acord, en la política.
La segona és que sí que hi podem estar d’acord, però és una qüestió de prioritzar recursos. I un tercer tipus, que és: «Estem d’acord, vostès diuen que ho fan, nosaltres
diem que això no és veritat.»
I aquest és el debat. És a dir, és evident que al nucli de la proposta, que és la formació dels bombers en aquest àmbit, el diputat proposant, respecte a l’esmena que
proposem des del Grup Republicà, el seu plantejament és: «No és veritat, no s’està
fent res.» Clar, jo crec que seria més creïble si, de fet, aquesta proposta de resolució, en comptes d’haver dit «un pla», hagués dit que amb les vuit edicions del curs
d’intervenció en vehicles híbrids i elèctrics, que han estat pactades entre l’Escola de
Bombers, l’empresa SEAT i el Consorci de Formació Professional, doncs, no s’hi
està d’acord. O no s’està d’acord amb els continguts. O pensen que no han servit per
a res.
Però, senzillament, quan es nega la major, es perd tota credibilitat. Tot sigui
«perquè algú individualment m’ha dit...», o «perquè he vist no sé quina notícia a
premsa». Clar, la pregunta és: han existit o no han existit, vuit edicions del curs
en formació? Han existit o no, 149 alumnes? S’està reeditant el procés de més
formació i a més ampliant-lo o no? I aquest és el plantejament que hem fet amb
l’esmena.
Per tant, estem d’acord amb el fons: el «continuar» no és el típic continuar que
diem que ja ho fem o no ho fem. Ho torno a dir –i acabo amb això–: ho acceptaria
–hi podríem estar d’acord o no– si s’entrés en el contingut de la formació que s’està fent i s’establís en la proposta que el contingut és erroni, que no és suficient, que
està mal fet. Quan es nega la major, senzillament es perd tota l’autoritat a l’hora del
que s’està plantejant.
I és en aquest sentit que estem convençuts que vostè acceptarà l’esmena, perquè
no és un continuar per continuar, és entrar en el debat si les edicions de la formació
que s’estan fent fins ara..., és suficient, l’hem de reforçar o no l’hem de reforçar, que
aquest és el debat de fons.
Gràcies, senyor president.
El president

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
per defensar també les esmenes, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.
Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Bé, vostès ens presenten aquí una proposta de resolució sobre l’extinció d’incendis en vehicles elèctrics. Estem absolutament d’acord que
els Bombers de la Generalitat de Catalunya han d’anar preparats davant de qualsevol eventualitat, davant de qualsevol accident de vehicle, sigui elèctric, sigui híbrid,
sigui a gas o sigui de qualsevol tecnologia que en el futur pugui aparèixer. El que
passa és que ho han de fer bé, i han de saber quina formació i quins materials han
de tenir, en funció dels vehicles que excarcerin. Per tant, vostès ens demanen que
dotem de material els parcs. Abans de dotar de material hem de saber quin material
s’ha de dotar, en funció de quins riscos es tinguin.
I vostès ens diuen que no en fem, de formació. Els ho ha recordat el senyor
Castellà, eh? Fan formació, i ho fem amb el Consorci de Formació Professional de
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l’Automoció. És a dir, no fan formació a qualsevol escola de bombers en la qual
hi podria haver persones que potser no acabessin d’entendre-hi prou, en aquest
tipus de vehicles.
I, finalment, els presentem una proposta de modificació, una esmena de modificació en el punt 1 de la seva proposta. En lloc d’«accedir» els diem «que tinguin»,
perquè no hi ha en aquest moment un sistema centralitzat d’informació de tots els
parcs de bombers, i ens sembla que sí que es pot treballar en la recopilació d’informació i d’inventari d’aquesta informació i compartir-la entre parcs, sense que sigui
necessari tenir un sistema central al qual s’aboqui la informació i hi accedeixin els
bombers de cada parc.
I respecte al punt 4 que vostès ens proposen de la seva proposta de resolució,
doncs, clar que col·laborarem amb els fabricants, perquè hi ha una comunicació
bidireccional amb la qual es pugui formar els parcs de bombers i a la vegada els
bombers puguin aportar idees als fabricants per millorar els sistemes d’extinció
dels vehicles elèctrics. Per tant, aquest punt de la seva proposta de resolució els
l’acceptem.
Moltes gràcies, senyor president.
El president

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

Sí, gràcies. Jo crec que la proposta que se’ns porta és raonable, i realment el que
ens agradaria és que el grup proposant i els esmenants es posessin d’acord, i que no
hi hagués un diàleg de sords, perquè no hem apreciat una contradicció fins a tal punt
que no hi pugui haver acord. Per tant, ens agradaria que hi hagués acord. I si no hi
ha acord, també votarem a favor de la proposta.
El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula
l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez.
Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, para posicionarme sobre las enmiendas, la propuesta
de estilo del Grupo Socialista, pues, sí que la aceptamos, por supuesto. La primera
enmienda del Grupo Junts per Catalunya y Republicano también la aceptamos. Entendemos que es lógico y entendible que sean los propios bomberos quienes lleven
encima en el camión, pues, una tablet o cualquier dispositivo que les diga cómo tienen que actuar con ese tipo de vehículo.
Sobre la enmienda 2, ustedes, efectivamente, proponen continuar con el plan que
tienen ahora, pero ustedes me decían que, claro, el tipo de propuesta de la oposición,
que lo que hace es, pues, «lo que me han dicho y tal»... Pero, claro, ustedes tampoco
me han venido aquí con los papeles en la mano diciendo: «No, no, oiga, que nosotros
estamos haciendo este plan, está funcionando y hemos llevado a tanta gente...» No,
ustedes también me vienen diciendo sobre lo que ustedes piensan que está haciendo
su departamento. Si ustedes me vienen con esa información, pues, mire, yo me callo
y les voto a favor el punto. Pero ustedes tampoco me han demostrado realmente que
se esté ya efectuando, y entonces lo que haces es verificar la información que tengo
yo desde dentro del equipo de formación de los bomberos y de los mismos bomberos que tienen que recibir esa formación.
Por tanto, la enmienda número 2 no la podemos aceptar. Nosotros creemos que
hay que apostar justamente por incentivar esa formación a los bomberos y no continuar con lo que ya se está haciendo, que realmente es nada.
Sobre la enmienda número 3, aquí entramos en una contradicción. Ustedes me
están diciendo: «No, si estamos realizando formación.» Y en el punto número 3
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ustedes me proponen: «Realitzar una anàlisi de risc sobre les actuacions on hi ha
vehicles implicats, amb l’objectiu de planificar quins són els equips necessaris per
afrontar els efectes dels gasos tòxics derivats de la combustió de bateries elèctriques.» ¿Me están diciendo que están haciendo formación sin saber cómo apagar...,
o sea, cómo proteger a los bomberos de los gases tóxicos y que tienen que analizar
cómo hacerlo? Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿están haciendo formación o no están haciendo formación? Porque si están haciendo formación con una parte básica
de protección a los bomberos, justamente la extinción de vehículos eléctricos, algo
no cuadra. Realmente, para mí es que no están haciendo la formación. Justamente
de ahí viene esa enmienda, porque no saben realmente con qué material se tienen
que cubrir los bomberos para efectuar su trabajo.
Por lo tanto, tampoco vamos a aceptar esta enmienda.
Gracias.
El president

Per tant, queda la proposta de resolució de la següent forma: s’han acceptat les
esmenes... (Veus de fons.) Sí, el punt 1 queda modificat per l’esmena número 1 de
Junts per Catalunya i Grup Republicà, la proposta que se sotmetrà a votació.
El punt 2 acull l’esmena del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
I les esmenes que fan referència al punt número 2, presentades per Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà no s’accepten. Per tant, no hi ha variació en
aquest punt més que la derivada de l’addició del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar.
I el punt 3 queda com està redactat, igual que el punt número 4, perquè l’esmena
número 3 no s’accepta, tampoc.
Ferran Roquer i Padrosa

Demanem votació separada dels punts 1 i 4.
El president

Per tant, es demana... Alguna altra votació separada, entenc que no. Es vota separadament.
Primer, el punt 1 i el punt número 4 conjuntament.
Vots a favor?
És per unanimitat.
Per tant, els punts números 1 i 4 de la proposta de resolució queden aprovats per
unanimitat.
Votem ara la resta de la proposta de resolució, els punts 2 i 3.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units
per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà.
Per tant, queden rebutjats... (Veus de fons.) No, no, ha votat... (Veus de fons.) Queden aprovats els punts 1 i 4 de la proposta de resolució, i rebutjats els punts 2 i 3.

Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals
de policia i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la coordinació policial dels cossos estatals
de policia i els Mossos d’Esquadra; presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem.
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Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Josep
Nuet.
Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Molt ràpidament. És una proposta per millorar la coordinació
entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat i els Mossos d’Esquadra, perquè puguin participar plenament en els organismes que controlen i persegueixen el terrorisme i el crim organitzat, tant a l’Estat espanyol com a nivell europeu, eh?
Evidentment, com que aquesta proposta ha estat presentada en el seu moment,
els acords posteriors de la Junta de Seguretat de Catalunya, que han donat, en podríem dir, sortida a aquestes problemàtiques..., doncs, ha estat redactat d’una manera
no adequada. Per això acceptarem les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, perquè el que fan és actualitzar, en podríem dir, aquesta proposta als resultats i als acords de la Junta de
Seguretat de Catalunya del 10 de juliol. I, per tant, doncs, acceptaríem les esmenes,
i amb les esmenes demanaríem la votació.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per defensar les esmenes presentades del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, en nom
del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat
Fornells.
Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Agrair al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem i al diputat Nuet que ens hagin acceptat les esmenes que hem presentat per
part del nostre grup. En una situació de nivell 4 d’alerta antiterrorista com la que
estem patint al nostre país, és evident que és necessari que hi hagi aquesta coordinació i col·laboració entre tots els cossos, per vetllar i treballar per la seguretat al
nostre país.
També és lògic que, en una situació com aquesta, el Cos de Mossos d’Esquadra
sigui present en tots els òrgans i plataformes de lluita i col·laboració entre cossos i
compartir tota la informació que hi hagi. Fins ara no ha estat així. Són temes que
s’han d’abordar en la Junta de Seguretat de Catalunya, que aquesta junta va estar
molts anys sense convocar-se i sense celebrar-se, amb una situació d’alerta màxima
terrorista. Per tant, és molt important que els Mossos siguin presents i siguin membres del CITCO, SIENA i Europol.
Fer esment que, per part de l’organisme CITCO, en les darreres setmanes s’han
dut a terme diferents actuacions per tal de concretar i materialitzar la incorporació
dels Mossos dins del CITCO. Per tant, per tot l’exposat, el nostre grup hi votarem a
favor, tal com ha quedat redactada finalment la proposta de resolució.
Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputada. Per defensar les esmenes en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.
Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Bé, s’ha dit anteriorment –ho ha dit el mateix proposant i ho ha dit el Grup Republicà–: discutim una proposta de resolució en la qual estem d’acord amb tots els trets bàsics. Hem fet algunes esmenes, perquè en el moment
que es va presentar la proposta de resolució concorrien unes circumstàncies que han
anat canviant, i ens ha semblat oportú presentar aquestes esmenes.
I explicar que actualment ja s’han dut a terme moltes d’aquestes actuacions que
s’havien de dur per enllaçar la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra,
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amb el CITCO, eh? S’ha incorporat un inspector presencialment; la unitat especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit policial porten
relacions tant tècniques com de comandament per enllaçar amb el CITCO, i en la
mateixa reunió, que es va produir fa no gaire més d’un mes –és a dir un mes i un
dia, el 13 de setembre–, es van concretar les actuacions que s’havien de dur per tenir accés al CITCO per informació en l’àmbit terrorista, o a l’SCI, informació en
l’àmbit del crim organitzat, eh? Que estan resolent avui dia problemes tècnics perquè la xarxa del CITCO i de la Direcció General de Policia no es barregin, per problemes de ciberseguretat.
I, en resum, des de les darreres setmanes s’està treballant com dur a terme
–com dur a terme– aquest enllaç de la Policia de la Generalitat de Catalunya,
Mossos d’Esquadra, amb el mateix CITCO.
Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució.
El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.
Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, la proposta de resolució, en el seu punt 1..., començaré
pels punts, senyor Nuet, perquè em sembla que els diferents grups ja han parlat una
mica del que és la proposta. En el punt 1, el seu grup i el meu varen aprovar, la legislatura passada, una proposició d’urgència que anava al plenari perquè es portés a
terme la Junta de Seguretat; el mateix dia que, sobtadament, un conseller d’Interior
i el que era en aquell moment el ministre d’Interior adoptaven un acord per reunir-se
d’urgència. Vostè se’n deu recordar.
En el punt 1, dir que sempre ens tindrà al seu cantó. Evidentment, és bo que
es portin a terme aquestes reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya, i més
davant del nivell 4, com ja s’ha dit, amb un màxim de nivell 5 en amenaça terrorista.
Però també els haig de dir: el punt 2 i el punt 3, inclús havent-ne llegit les
esmenes, els vull recordar les competències; les competències a nivell europeu,
a nivell estatal. Com també s’ha dit, fa poques setmanes que hem vist els primers tràmits per al CITCO. El CITCO entenem que ha de ser aquest punt d’informació estatal compartida amb les autonomies; però, fixi’s, ni Europol –ni
Europol– ni el mateix Siena... I els ho diré i els en posaré un exemple: no totes
les policies, ni inclús estatals, hi són. A Europol..., els posaré l’exemple que la
Guàrdia Civil no forma part d’Europol. Ho saben? Jo crec que s’haurien d’informar, abans de demanar que des d’una comunitat autònoma es porti a terme
segons què.
Dit això, jo els demanaria si us plau una petita reflexió en el punt 2 i el punt 3,
abans de portar-los a votació positiva en aquests punts.
I ratificar-me: en el punt 1 ens tindrà al seu cantó. Evidentment, volem juntes de
seguretat que es portin d’una manera correcta i amb un calendaritzat adequat.
Gràcies.
El president

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

Gràcies, president. Nosaltres, quant al punt 1, estem d’acord que s’ha d’impulsar
i promoure que es reuneixi la Junta de Seguretat com més vegades millor, les vegades que convingui, en tot cas.
I quant al punt 2 i el punt 3, nosaltres sempre hem estat a favor de l’accés de
Mossos d’Esquadra, com a policia integral amb competències integrals a CataSessió 5 de la CI
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lunya, a totes les bases de dades possibles, inclòs el CITCO, SIENA i Europol.
Igual que defensem que les policies locals tinguin accés també a la base de dades de Mossos, defensarem que Mossos d’Esquadra, com a policia integral, hi
insisteixo, que és de Catalunya i amb competències integrals, doncs, tingui ple
accés al CITCO, al SIENA i a l’Europol. I, per tant, hi votarem a favor amb les
esmenes.
El president

Moltes gràcies, senyor Castillo.
S’ha posicionat ja sobre les esmenes; per tant, ho sotmetem a votació. Hi ha alguna petició de votació separada?
Jean Castel Sucarrat

President, demanaríem la votació separada del primer punt envers els dos altres.
El president

Per tant, primer votarem el punt número 1 i després votarem la resta de la proposta, els punts números 2 i 3, que entenc que queden en la redacció, tots tres punts,
amb les esmenes presentades pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i
Grup Parlamentari Republicà.
Per tant, sotmetem primer a votació el punt número 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi ha unanimitat en aquest punt.
Per tant, queda aprovat per unanimitat aquest punt de la proposta de resolució.
Votem tot seguit els punts números 2 i 3.
Vots a favor?
Hi han 13 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup
Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 6 abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada tota la moció; en aquest cas, els punts 2 i 3, per 13 vots
a favor, cap en contra i 6 abstencions.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels
uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12

El vint-i-sisè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra, presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans.
Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.
Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Deia que és una proposta de resolució que el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar la legislatura passada, just davant dels pressupostos. És una proposta de resolució que no només parla de portar a terme la modernització de tots els departaments dintre del seu vestuari, que, ho vull recordar, els
dona i els aporta seguretat, mobilitat i dots de seguretat; vull recalcar la seguretat
quan parlem com dotem els nostres agents de Mossos d’Esquadra.
Bé, també garantint una renovació adequada quan parlem de l’àmbit d’adequar-la
als diferents sexes que també tenim dintre del Cos de Mossos d’Esquadra, que ha
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comportat una problemàtica. Ho volem recordar: és un vestuari que no s’ha renovat
des de fa moltíssims anys; un vestuari que es reclama, i una dotació i uns complements que també. De la mateixa manera, vull recordar-los, com a pinzellada anecdòtica...: la legislatura passada es va comprar una partida de porres extensibles, les
mateixes que quan les deixaves sobre una taula s’obrien soles. També tindre la curiositat i el mirament de com i de quina manera comprem, a qui comprem, i com
podem reclamar, també, a qui comprem.
Dit això, destinar-hi el que és fonamental. Mirin, ens en podem omplir la boca,
però si no tenim una partida pressupostària per donar llum i sortida a la proposta...
I, evidentment, quan comencem a veure certes esmenes –després en parlaré, de les
esmenes presentades i de la voluntat innòcua que veiem en molts de casos–, volem
compromís. Avui hem tingut l’oportunitat de parlar d’aquest compromís. La flauta
no ha sonat per part seva, en aquest cas, però esperem que en breu soni.
També li vull dir una cosa: des del 10 d’octubre estem esperant uns pressupostos,
perquè ara començarà a sortir el tema pressupostari, la disponibilitat pressupostària. També, el dia 10 d’octubre hauríem volgut veure arribar els pressupostos, que
teníem data límit el 10 d’octubre i no arriben.
Poden parlar molt de pressupostos, però si no esmercen esforç, feina i objectiu,
que és tenir adequades aquestes partides que poden aportar i reportar llum a una
renovació adequada del vestuari de Mossos d’Esquadra, evidentment no arribarà i
no arribarà mai.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Per defensar les esmenes presentades pels grups
parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, en primer
lloc, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora
Lluïsa Llop.
Lluïsa Llop i Fernández

Gràcies, president. Certament, des del Grup Republicà compartim aquesta necessitat de que els Mossos d’Esquadra puguin disposar del vestuari i dels materials
adequats per a les tasques que realitzen. Certament, també, la crisi i, afegit a la crisi,
la no celebració de les juntes de seguretat des del 2008, han comportat un deute per
part de l’Estat, important, en el cas dels Mossos d’Esquadra cap a Catalunya, pel
que fa al seu desplegament de Mossos des del 2008. I ja no li afegeixo aquí el dèficit
fiscal que patim cada any. Per tant, tot això ha fet que segurament aquesta voluntat
del Govern de la Generalitat s’hagi alentit en el temps, de portar aquesta adequació,
perquè, al final, del que parlem en la majoria d’aquestes propostes de resolució és de
recursos disponibles i de poder utilitzar-los per a tot.
Per tant, hi insisteixo: absoluta..., el mateix sentiment d’aquesta necessitat de que
els Mossos d’Esquadra puguin disposar del vestuari. Tot i això, malgrat aquest endarreriment que els deia, per una qüestió de recursos disponibles –i esperem el seu
ajut perquè des de Madrid ens enviïn tots aquests recursos–, la voluntat del Govern
es presentava en la presentació, el 30 de juny, per part del Departament d’Interior
–30 de juny del 2017–, d’aquesta nova uniformitat. És evident que després del 30 de
juny del 2017..., tots sabem com van anar els esdeveniments i que, per tant, va fer
que tampoc es pogués fer d’una forma fluïda i ràpida aquest desplegament d’aquesta
nova uniformitat.
De fet, això sorgia d’una feina realitzada en els grups de treball que es van
crear a aquest efecte, i que segurament el punt més distingible en què es va materialitzar aquesta presentació és la priorització i el lliurament de totes les armilles antibales.
Per tant, hi insistim: des del Govern, la voluntat de poder continuar aquest
desplegament d’aquest equipament necessari per als Mossos d’Esquadra. Això
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dependrà també, ja l’hi dic, d’aquests pressupostos –que no pateixi, que ja els
veurà arribar en algun moment–, i que de la mateixa manera, quan els tinguin,
esperem que tinguin en compte que hi han aquestes partides necessàries per a
aquesta uniformitat dels Mossos d’Esquadra, i, per tant, també esperem que ens
donin suport a aquests pressupostos per poder tirar endavant la compra de totes
aquestes partides.
El president

Moltes gràcies, senyora Llop. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Eusebi Campdepadrós.
Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Faig meves les paraules del Grup Republicà. Efectivament, aquí no és una qüestió de voluntat. La voluntat del Govern hi és tota, i a més
a més ja hi ha la planificació, com ha fet referència a la presentació que hi va haver
el 30 de juny del 2017, de la nova uniformitat. I, efectivament, hi ha la planificació
feta d’aquesta nova uniformitat i equipament, a més a més contemplant les especificacions a què es referia a la diferenciació entre els dos sexes, els mossos masculins
i femenins, però efectivament ens trobem sempre amb una qüestió de priorització i
limitació de recursos.
Els pressupostos es presentaran; però, efectivament, amb relació precisament
al finançament dels Mossos d’Esquadra, assistim reiteradament..., i ja és un retard
acumulat, d’any rere any –i precisament per la no convocatòria de les juntes de
seguretat–, precisament del finançament. També hem vist, per part de l’Estat, la
limitació a l’hora de les convocatòries de noves plantilles i que han afectat també el seu finançament. Per tant, la voluntat del Govern ja hi és, el que passa, que
efectivament tot depèn dels pressupostos, depèn també del límit de dèficit que ve
fixat per l’Estat, i naturalment dels recursos disponibles.
Agraïm, això sí..., vull posar de manifest, doncs, la voluntat de diàleg que hi ha
hagut, malgrat que al final, doncs, no ha resultat que s’acceptessin les esmenes; però,
lamentablement, doncs, al no haver-se pogut acceptar aquestes esmenes, nosaltres
ens veiem obligats a votar en contra de la proposta de resolució.
Moltes gràcies.
El president

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

Gràcies, president. Bé, avui ho entès, per fi ho entès. Ara entenc que els grups
que donen suport al Govern votaran els pressupostos de Madrid perquè puguem
portar a Catalunya els diners que calen per fer tot això que diuen que els falta
del Govern d’Espanya. Ara ja ho he entès. Suposo que tots ens acabarem votant
a favor.
Jo crec que aquesta proposta és absolutament indispensable, que és un tema
pràcticament de dignitat de la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, i en aquest
cas permetin-me que no entengui aquests raonaments que fan. Estem parlant de vestuari i material d’uniformitat del Cos de Mossos d’Esquadra, i jo crec que..., en fi, és
com discutir alguna cosa que hauria de ser absolutament òbvia, no?, que els Mossos
d’Esquadra tinguin el material adequat; que hi hagi una renovació de vestuari tenint
en compte criteris de gènere, les diferències físiques que tenen els diferents gèneres;
que hi hagi una partida pressupostària; que es faci un seguiment de compliment de
la partida pressupostària i del que s’ha compromès. Una cosa tan absolutament òbvia que em sembla increïble que ho puguem debatre. I algunes excuses que he sentit
jo crec que són absolutament inadmissibles.
Per tant, nosaltres votarem a favor i, en fi, animo a que tothom hi voti a favor.
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El president

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

Sí; gràcies, president. La proposta que se’ns porta és absolutament necessària.
Hi ha una realitat, en el Cos de Mossos d’Esquadra i també en altres cossos, d’una
millora i d’una renovació del seu vestuari; per tant, jo crec que tots els grups que
estem aquí això ho compartim. Evidentment, aquest tema mereixeria un acord entre
Govern i l’oposició, perquè al final d’això, d’una baralla, en podríem dir, l’únic que
en surt perjudicat són els treballadors que realment al final aquests vestuaris no els
troben, no?
I si ara no ho podem acordar, ho tornarem a trobar quan parlem dels pressupostos, perquè evidentment farà falta una partida concreta per a la renovació d’aquest
vestuari, que és el que estan demanant tots els sindicats de la policia i, per tant, el
que esperen és que arribem a un acord. Per tant, un acord a què hauríem d’haver
arribat avui; espero que hi arribem, però, en tot cas, nosaltres donarem suport a
aquesta proposta.
El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula
l’il·lustre senyor Jean Castel.
Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Seré molt breu. Punt u: el que estava en presentació era una
sola uniformitat –una sola– de carrer. Comencem per aquí, no cobrint els diferents
departaments. Dos: també s’aconsegueixen les coses anant el president de la Generalitat a la conferència de presidents, que és on es demanen les coses i on no vàrem
veure l’expresident de la Generalitat, el senyor Puigdemont.
Tres: no pateixi; en breu, quan governem, estarem al cantó del pressupost necessari per a Catalunya i per adequar el Cos de Mossos d’Esquadra. (Remor de
veus.) I quatre i per últim: en base a les esmenes –en base... Si em permeten acabar els ho agrairé, igual que jo soc molt curós quan intervenen vostès. I per últim:
hem de tenir la responsabilitat... Molt breument: quan es governa es té la responsabilitat també de gestionar bé. I no vull fer el decàleg de tot allò que podria dir
quan parlem de la corrupció que ha patit Catalunya, la mà deixada anar a l’erari
públic, que, si féssim l’auditoria d’aquesta quantitat, poder a dia d’avui no només
no ens faltaria re en el Cos de Mossos d’Esquadra, sinó, poder, en educació social
i molts altres àmbits.
Gràcies.
El president

Sí, entenc amb aquesta..., amb aquesta exposició, entenc que rebutja les esmenes
presentades.
Jean Castel Sucarrat

He dit que estaven totes rebutjades. El rebuig és l’argument...
El president

D’acord, rebuig a les esmenes presentades.
Per tant, sotmetem –sotmetem– a votació la proposta de resolució amb el format
original del grup proposant.
Vots a favor?
Hi ha 9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units
per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
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Hi han 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució per 9 vots a favor i 10 en
contra.
Hem exhaurit l’ordre del dia.
Per tant, moltes gràcies i aixeco la sessió. Gràcies.
La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i un minut.

Sessió 5 de la CI
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