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Sessió 11 de la CI

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

deix 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 Héctor Amelló Montiu, Jean Castel Sucarrat, Munia Fernán-

dez-Jordán Celorio, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz 

Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós 

i Pucurull, Teresa Pallarès Piqué, Ferran Roquer i Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel 

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

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

Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

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

pular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-

ments, Manel Pardo i Sabartés, acompanyat del secretari general d’Interior, Brauli Duart i 

Llinares.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del Cos de Bombers de la Ge-

neralitat (tram. 357-00265/12). Comissió d’Interior. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància (tram. 250-

00535/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 223, 36; esmenes: BOPC 

260, 15).

3. Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de 

certs barris de Figueres (tram. 250-00558/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 

112; esmenes: BOPC 260, 18).

4. Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers (tram. 250-

00564/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 37; esmenes: BOPC 272, 10).

5. Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos de Mossos 

d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Cons-

titució (tram. 250-00570/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 44; esmenes: BOPC 

272, 10).

El president

Bona tarda. Obrim la sessió número 11 de la Comissió d’Interior de dimecres 27 
de març de 2019. 

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància 
(retirada)

250-00535/12

Primer de tot, fer-los saber que hi ha una qüestió que afecta l’ordre del dia, que 
és que el dia 22 de març el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem ha de-
manat a la Mesa del Parlament la retirada de la proposta de resolució que està dins 
d’aquest ordre del dia com a punt número 2. Per tant, aquest punt decau i no se sot-
metrà a votació, i amb la qual cosa queda reduït en un punt l’ordre del dia.
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El primer punt de l’ordre del dia... (Veus de fons.) Perdó, sí: primer, si hi ha cap 
substitució per part dels grups parlamentaris... (Veus de fons.) El Grup Parlamentari 
de Ciutadans?

Jean Castel Sucarrat

Sí; sí, president. Substituirà... (Veus de fons.) Sergio Sanz s’hi afegirà; substitui-
rà el diputat Carlos Sánchez. I també el diputat Héctor Amelló vindrà a defensar el 
punt 3 de l’ordre del dia, que també farà substitució.

(Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.)

El president

Catalunya en Comú Podem. Sí?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí; jo mateix, el diputat Lucas Ferro. En aquest cas, formaré part d’aquesta co-
missió, no en substitució d’algú, perquè ja no forma part del nostre grup parlamen-
tari, el senyor Nuet, sinó com a portaveu en aquesta comissió.

El president

Per tant, encara que no hi hagi encara un diputat designat per a aquesta comis-
sió, el diputat Lucas Ferro farà de portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem en aquesta sessió de la comissió. Cap...? (Ferran Roquer i Padrosa 
demana per parlar.) Sí.

Ferran Roquer i Padrosa

La diputada Teresa Pallarès substituirà la diputada Aurora Madaula.

El president

I Esquerra té..., o els Socialistes, hi ha cap substitució? (Veus de fons.) D’acord.
Per tant, doncs comencem a substanciar l’ordre del dia de la comissió. 

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments per a informar sobre la situació del Cos de Bombers de la 
Generalitat

357-00265/12

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença del director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a infor-
mar sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat. El senyor Manel Pardo i 
Sabartés, que ens acompanya..., i ve acompanyat també pel secretari general d’Inte-
rior, el senyor Brauli Duart, que també li donem la benvinguda. Per tant, benvinguts 
ambdós a la comissió.

I sense més dilació, doncs, té la paraula el director general de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
(Manel Pardo i Sabartés)

Molt bé; gràcies, president. Diputats, diputades, públic en general i companys, eh?, 
de la direcció general... Doncs, en aquest cas, estem aquí justament el secretari i jo 
per parlar una mica de la situació del Cos de Bombers. Darrerament, diguéssim, hem 
assistit a diferents presentacions amb el conseller i el secretari, parlant, diguéssim, de 
quina és la situació a Bombers, i el que voldria, d’entrada, és fer-los una presentació 
que s’ha treballat amb el projecte justament que s’inicia amb aquest nom, Bombers 
2025, que es va treballar conjuntament amb tota la direcció tècnica de Bombers, i 
a partir d’aquí presentar-los alguns exemples, i posteriorment, com que tenim mitja 
hora només per a la primera presentació, posteriorment, si hi ha alguna cosa, digués-
sim, que no n’hem parlat i vulguin parlar-ne, doncs ho afegirem a posteriori.
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(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

D’entrada, diguéssim, el projecte Bombers 2025 és complementari al pla estratè-
gic que es va aprovar ja el 2016, que és on es fa una diagnosi de les necessitats pri-
meres i més urgents dels cos i de tota l’estructura de la direcció general. 

Com a objectiu número 1 tenen: «Disposar de personal operatiu suficient per po-
der atendre totes les situacions d’emergència en temps i manera raonadament ade-
quada, considerant les situacions de simultaneïtat, de necessitat i les circumstàncies 
que hi pugui haver.» Veuran que són objectius molt clars i molt bàsics, i aquest és 
l’objectiu amb el qual es desenvolupen. Cada un d’aquests objectius té subobjectius i 
específicament programes específics, que evidentment no els hi desenvoluparé aquí 
perquè és bastant llarg.

Com a objectiu número 2: «Disposar del parc mòbil –vehicles– en disponibilitat 
operativa, necessari per poder traslladar tot l’equip humà i l’equipament material 
necessari per poder resoldre cada situació.»

L’objectiu número 3 neix de «mantenir unes infraestructures –parc, sales de con-
trol, bases de mitjans aeris i fluvials, seus logístiques i de suport tècnic i operatiu 
i seus de comandaments– distribuïdes territorialment de forma que tota situació 
d’emergència rebi el servei en un temps adequat per poder minimitzar els danys i 
restablir la normalitat».

Quatre: «Disposar de l’equipament material i instrumental adequat per situar 
correctament l’emergència en el territori, garantir les comunicacions entre els opera-
tius i amb els centres de control, protegir els integrants de l’equip de bombers davant 
de riscos presents, disposar de les eines i materials per actuar per resoldre la situació 
i avaluar també la possible evolució de l’emergència.»

Cinquè objectiu: «Mantenir una condició física adequada i una formació, capa-
citació i entrenament òptim del personal operatiu, per tal que no existeixin límits 
inadequats en les seves actuacions per manca d’aptitud, habilitat o competència pro-
fessional.»

Objectiu número 6: «Disposar d’unes estructures de suport operatiu i de meca-
nismes d’actuació que puguin garantir la continuïtat del servei en tot cas i evitin el 
seu col·lapse, tals com l’avituallament i relleu de personal, la cobertura operativa 
territorial, l’aprovisionament de material operatiu, etcètera.»

Objectiu número 7: «Disposar d’unes estructures tècniques i de gestió en l’àmbit 
de l’anàlisi de riscos, la seva evolució, la prevenció i la protecció necessàries en els 
àmbits competencials propis d’actuació.»

Objectiu número 8: «Dissenyar en el pla teòric i contribuir en el pla pràctic per 
les estructures de coordinació global de les grans emergències a nivell de país, jun-
tament amb la resta de cossos de seguretat, agències i entitats implicades.» 

En la part inferior poden veure un quadre del que implica justament el projecte 
Bombers 2025 en l’àmbit del capítol 1, del capítol 2 i del que..., bé, i exclusivament. 
Fixin-se que el capítol 1 és el més ampli, i el capítol 2 és una sèrie..., en aquest cas 
estem parlant de 4 milions i mig, i en el capítol 1 no hi és, perquè aquest és justa-
ment el reforçament de tot el que és la part més tècnica, justament més tècnica. 

Com a exemple de les parts tècniques, el que sí que els desenvoluparé és, una 
mica, ara, dels objectius 7 i 8, alguns exemples que estem treballant i que s’havien 
treballat en la ciutat de Barcelona, i que justament els hi presentarem. Són els tre-
balls desenvolupats justament..., que s’estan desenvolupant, no tenen resultats ini-
cials, però sí que a la ciutat de Barcelona aquests resultats ja són evidents, que és 
l’anàlisi de risc d’incendis interiors. 

El primer objectiu amb el qual entenem..., per entendre –això..., estem treballant 
amb els objectius 7 i 8– i comprendre quines zones de la ciutat són més suscepti-
bles. I a partir d’aquí, quan això ho tenim de tot el país –en aquest cas, de la ciutat 
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de Barcelona–..., i això ens serveix i és útil per millorar les polítiques justament de 
prevenció.

Com tothom sap..., en aquest cas, el risc tothom el coneix com el concepte, di-
guéssim, el producte entre perill i vulnerabilitat. Fins i tot s’hi podria posar «expo-
sició», en aquest cas; la vulnerabilitat es pot entendre justament com el temps, di-
guéssim, d’exposició davant del perill.

Com el farem, aquest càlcul? Doncs aquest càlcul senzillament està treballant 
amb tots els incendis interiors que hi han hagut en aquest cas, i treballarem amb els 
anys que es va treballar, dels anys 2010 al 2014.

Un exemple que poden veure és justament aquí. Aquí tenen la representació ma-
pada de tots els incendis de la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 al 2014. I com 
vostès poden veure, la distribució de probabilitat no és igual a tot arreu, sinó que 
justament la distribució d’aquesta probabilitat s’accentua en certes zones específi-
cament. Davant d’aquesta situació, un pot fer moltes coses, però el que està clar és 
que el que aquí es veu és que hi ha un patró de comportament, i és una de les coses 
que justament el Cos de Bombers, eh?, determina i hi estem treballant, justament.

En aquest cas, si considerem la perillositat –considerant, diguéssim, tota una sè-
rie de factors–, del conjunt final del perill en sortiria aquest mapa que poden veure 
actualment, eh?, amb unes zones en vermell, de més perill, les zones..., en fi, fins a 
la degradació del verd.

Com hem calculat la vulnerabilitat? La vulnerabilitat l’hem agafat a partir de les 
següents variables: edificis en estat de conservació dolent o ruïnós, població, edificis 
construïts anteriors a 1920 i renda familiar. Si ajuntem tots aquests factors i els ma-
pem i justament els coordinem –fixin-se que aquí tenen la representació justament 
d’aquestes quatre variables–, podran veure a posteriori –que és justament en aquest 
document d’aquí–..., poden veure la influència del que seria la vulnerabilitat. A par-
tir del concepte que ja els he explicat anteriorment, que el risc justament és el con-
cepte, és el producte entre el perill i la vulnerabilitat, finalment, treballant d’aquesta 
manera, amb tots dos mapes –ambdós mapes, eh?–, podem trobar, senzillament, al 
final..., el resultat final seria aquest. Això què ens indicaria? Això ens indica que, 
evidentment..., fixin-se que a sota de tot tenen la distribució dels setanta-tres bar-
ris que té Barcelona, i poden veure quins són els llocs on tenim més risc d’incendi. 
I això ha servit per fer campanyes específiques i determinades en certes zones, i sa-
ber que no sempre hem de fer una campanya homogènia a tot arreu.

Una altra tasca que també s’està fent. Combinant aquestes variables el que es va 
fer és una anàlisi multivariant de diferents variables de seguretat. Com que una de 
les coses que acostumem a fer és parlar de seguretat i difícilment treballem amb 
resultats, diguéssim, com a mínim estadístics, el que es va fer és fer aquesta anàli-
si multivariant, que això en economia en diuen «models economètrics», i treballar 
amb el que són les variables sociodemogràfiques. Aquest és un treball que es plan-
teja, primer: quina és l’arrel del problema?; segona, especifica..., com que hem vist 
abans..., diu: influeixen les variables sociodemogràfiques sobre l’objecte d’estudi?, i, 
tercer, és com hem d’orientar les polítiques de prevenció. Aquesta és l’eina.. L’eina 
que sortirà d’aquí ens ajudarà molt sobretot a fer avaluació de polítiques públiques. 
Una de les coses a què, diguéssim, estem acostumats és a parlar de polítiques pú-
bliques, i l’altra, el que ens costa més, és avaluar-les. Des de la direcció general, en 
aquest cas, el que ens interessa molt molt, sobretot, és poder-les avaluar i poder-nos 
corregir, eh? –poder-nos corregir, que també està bé.

Quins són els objectius? Doncs d’entrada és trobar un patró que, mitjançant les 
variables sociodemogràfiques, ens permeti comprendre l’objecte d’estudi més enllà 
de les causes directes; és a dir, no ens interessen tant les causes específiques, sinó 
si és que hi ha algunes variables, fenòmens sociodemogràfics, que van més enllà i 
ens ajuden a entendre el problema. Com ho farem? Doncs construint models que 
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ens permetin preveure com evolucionen els incendis d’interior, i l’altre, com a tercer, 
realitzar previsions que ens permetin avançar-nos al fenomen. 

Metodologia. No els barrejaré aquí, perquè aquest és un mètode..., no és res més 
que un paquet, un paquet estadístic, o un paquet de geoestadística; però si volen 
aquí tenen, diguéssim, els tres elements específicament que són determinants per 
treballar-hi.

I quines són les variables que sí que hem treballat? Doncs fixin-s’hi vostès: taxa 
d’atur, nivell de formació, densitat de població, edat, taxa d’immigració, renda fa-
miliar, taxa de persones sense estudis, taxa de població més gran de vuitanta anys, 
estat de conservació dels edificis, participació electoral, índex de dotació comercial 
i taxa de soledat. 

Treballant amb aquestes variables justament el que hem trobat són resultats. No 
els explicaré tots els resultats i tot el desenvolupament, perquè és bastant pesat, però 
sí que poden veure en la part inferior, diguéssim, el que és..., «Focs interiors» ve 
associat a una sèrie de combinació lineal de diverses variables. Si s’hi fixen, poden 
veure que els focs interiors depenen de la formació, de la taxa d’atur, de l’índex de 
dotació comercial, de la taxa d’immigració, d’edificis en construcció i, conceptual-
ment, d’un paràmetre que es diu «Terreny no urbà». 

Finalment, els resultats; els resultats, gràficament. Jo crec que es veuen més fàcil 
així que no pas d’altra manera. Els recomano que mirin primer la part esquerra, el 
mapa. Aquests són els focs interiors 2014 reals –reals–, aquests són els reals. Apli-
cant justament el model de predicció, ens surt el de la dreta, d’acord? Ja ho posa, al 
capdamunt posa «predicció». El coeficient de correlació és el 0,64. Està bé o mala-
ment? Aquest és un..., bé, podríem dir que no està prou malament, però podria estar 
molt millor, eh? –podria estar molt millor. Això vol dir que ens explica, el model, el 
64 per cent, ens explica, dels fenòmens que hem tingut aquí. Això és determinant? 
Des del nostre punt de vista senzillament ajuda, però, diguéssim, no ens explica tot 
el fenomen, és evident. És difícil explicar tot el fenomen.

Això també ho vam fer amb salvaments. I amb salvaments surt encara, digués-
sim, un coeficient de correlació menor; menor, que en aquest cas, diguéssim, no..., 
està per sota del zero i mig. Per tant, diguéssim, jo aquí..., el descartaríem perquè 
faltaria, evidentment, trobar més variables que puguin determinar si podem expli-
car el fenomen.

Què ens donen els resultats? Els resultats ens donen un model per a cada unitat 
de treball. Hem treballat per a cada un dels setanta-tres barris que té Barcelona, en 
aquest cas, i fixin-se que cada variable..., a cada barri ens dona una distribució i una 
equació diferent. Vol dir que a cada lloc, diguéssim, les condicions són diferents, i 
això ens permet, una mica, treballar per cada unitat amb la qual ho estem desenvo-
lupant.

Aquí vam fer un pas. I aquí..., perdoneu perquè, diguéssim, aquí..., perdonin, per-
què hem fet un salt llarg. Abans treballàvem per a tot Barcelona, els setanta-tres bar-
ris. Una de les coses que es van fer va ser senzillament fer una anàlisi de clústers; si 
vostès ho saben, una anàlisi de clúster el que ens permet és, diguéssim, agafar Barce-
lona i trobar diferents Barcelones en funció d’aquest comportament d’aquestes varia-
bles. Llavors, es va fer una distribució de sis variables –de sis–, i vam estar treballant 
amb..., determinant si el model que havíem travat per a tot Barcelona es complia per 
a cada una de les Barcelones que justament havien trobat. I aquí els poso l’exemple, 
o el cas de..., hem passat del 0,64 al 0,74. Què vol dir? I les variables que tenen aquí 
són diferents, una mica diferents a les variables del model del conjunt de Barcelo-
na, i això ens permet treballar específicament en cada lloc amb les seves variables 
que poden explicar el fenomen. Fixin-se que ara el model amb un 0,74 ja és molt, és 
bastant bo, i ens ho podem prendre seriosament, eh?, com les variables sociodemo-
gràfiques el que fan és explicar certs fenòmens que ens poden ajudar, diguéssim, a 
millorar en la prevenció.
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En aquest cas, aquí tenen l’equació justament dels focs interiors amb l’anàlisi de 
clúster fet, i aquí, doncs, poden veure senzillament que tenim gent gran atesa als 
centres sanitaris, taxa d’atur, l’índex de dotació comercial, taxa d’immigració i edi-
ficis més grans de cent cinquanta metres quadrats.

Conclusions a què vam arribar. Doncs hem d’augmentar les necessitats de cam-
panya de prevenció en els barris més habitats a tot arreu i les hem de fer diferents. 
Això també ho hem de fer arreu de Catalunya. I també arreu de Catalunya, en totes 
les ciutats de Catalunya, treballar-hi específicament. I això és el que estem fent jus-
tament. Els he posat aquest exemple, perquè això és el que estem treballant justa-
ment per millorar la part de prevenció.

N’hi ha una altra segona, que és: «Necessitat d’adaptació de les campanyes de 
prevenció en funció de les variables més relacionades amb el fenomen de cada bar-
ri.» Hem d’associar quines són les variables i fer polítiques públiques justament ade-
quades a cada lloc. El mateix que fa un oncòleg quan té diferents pacients amb el 
mateix càncer i els fa tractaments diferents: a cadascú se li ha de fer el tractament 
específic que necessita.

I l’altra és, evidentment, «fer extensible aquest estudi arreu de Catalunya».
Una altra de les coses que s’estan fent, i justament treballant-hi, eh?: tot el que és 

la cobertura d’hidrants de tot el país. Fins ara, diguéssim, els hidrants els coneixem, 
els sabem. El que sí que ens interessa és saber, diguéssim, quina és la capacitat..., 
aviam, quina és la longitud real que necessitem finalment per poder distribuir des 
dels hidrants fins al lloc on ens trobem, que això no es pot fer només amb un buffer, 
amb una circumferència tan senzilla. Llavors, necessitem conèixer la cobertura d’hi-
drants a les ciutats, establir els punts crítics –és a dir, en algun lloc hem de mirar si 
en falten o no en falten per poder justament millorar el punt d’atenció–, i determi-
nar les zones d’actuació prioritària –és a dir, els nous hidrants. Tot això s’està fent, 
s’està desenvolupant.

Aquí poden veure un exemple de tot el que es va fer en aquell moment, eh? En 
aquest cas, a la diapositiva poden veure, diguéssim, el que és la distància de cent 
metres –aquí ho tenen. Clar, diguéssim, nosaltres no podem fer aquesta distància, 
sinó que ho hem de fer d’aquesta manera: hem de passar a través..., diguéssim, jus-
tament pel carrer, i no podem passar d’un punt a un altre travessant.

Aquí és el resultat, diguéssim, en aquest cas de l’Eixample, el que va sortir de 
l’antiga Esquerra de l’Eixample.

Llavors, com a últim, eines de simulació en les quals estan treballant, i que són 
molt interessants, perquè en aquest cas estem treballant amb eines que estan posant 
mesures de prevenció al camp del Barça, a l’estació del tren d’alta velocitat a la Sa-
grera; tots els informes de prevenció justament van amb aquestes eines.

Aquí poden veure una eina, que és «Eines de simulació desenvolupada». Aquesta 
és..., podem veure la simulació. Aquí és tan senzill com la concentració de monò-
xid de carboni en una alçada determinada. Poden veure, en aquesta planta d’aquí 
baix, com els aniran donant la concentració de monòxid a mesura que es va pro-
duint l’incendi. I a partir d’aquí ja es poden fer, diguéssim, moltes avaluacions, en 
cas d’intervenció, per a tots els intervinents, de quines són les concentracions que 
ens podem trobar. Això, diguéssim, al final queda... Es pot veure com va ampliant, 
diguéssim, a la resta de zones i d’altres estances de l’edifici. I a partir d’això, això 
ens ajuda justament a determinar i a simular les situacions que es viuen dia a dia i 
que en aquest cas ens poden ajudar a entendre quines són les circumstàncies en les 
quals ens trobem.

Passaríem a l’altra. Aquest cas és una altra simulació, és el tema..., poden veu-
re que és un incendi en el qual el que interessa és veure el fum, senzillament veure 
com evoluciona el fum, de quin lloc a quin lloc va, de quina manera evoluciona i va 
passant, és a dir, d’estances a estances diferents. Veuran com, després, al final, és un 
tema senzillament..., a nosaltres ens serveix, diguéssim, per després poder avaluar 
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l’atac des de l’incendi que es produeix al garatge fins a la resta. I això ens ajuda a 
explicar diversos fenòmens que algunes vegades, doncs, d’entrada no s’entenen i a 
posteriori sempre ens ajuden a entendre les situacions que hem viscut i que moltes 
vegades hem de trobar-hi explicació.

I com a últim –com a últim–, que és allò que els deia, hi ha un tema..., bé, no és 
l’últim. En aquest cas, eines de..., tenim..., justament l’Effects el que ens permet... 
Aquest és un simulador de fuites sobre la indústria, que ens permet treballar de ma-
nera molt coordinada sobretot amb el servei de protecció civil, també, i també jus-
tament els efectius que estan treballant in situ en el lloc en concret, per poder saber 
en quines zones fàcilment es pot..., diguéssim, hem d’evacuar i hem de treballar amb 
mesures de més seguretat.

En aquest tema també, diguéssim, es calcula el que s’anomena el «risc social», i 
això, bé, ens permet, diguéssim, treballar prèviament amb, bé, totes les instal·lacions 
o activitats que es volen desenvolupar arreu del territori i que justament ens dema-
nen informes d’impacte social. I això ens permet des de la prevenció, i també amb 
la gent de Protecció Civil, treballar-hi.

Com a últim tenen el risc individual. Aquest cas ja és per a totes les indústries, 
Seveso i..., eh?, en aquest cas del port, i ens diu quines són les instàncies d’afectació. 

I, finalment, aquest jo crec que és prou interessant, sobretot perquè la gent no 
està acostumada a veure aquest tipus de... Això és Sitges, el centre de Sitges, el car-
naval. Com vostès saben, al carnaval de Sitges, doncs, fan molta festa, i les mesures 
de seguretat justament amb tots els cossos d’emergències, doncs, sempre són difí-
cils, i ens van demanar justament quines mesures podíem establir per millorar la 
seguretat. Doncs aquí el que fem..., ja ho sé, que no ho veuen gaire bé, perquè això 
és molt petitet, però aquí poden veure unes pilotetes petites de diferents colors que 
poden veure per aquí; veuran que simplement això és l’evacuació de tot el sistema, 
assegurar..., quin havia de ser el sistema d’evacuació de tota la gent, per assegurar 
que si passés alguna cosa..., com havíem d’assegurar justament l’evacuació de tot 
aquest entorn. Doncs... I, a partir d’això..., això ho estem treballant amb el..., sí, un 
programa que es diu Legion, i que justament també treballem tot el tema d’especta-
cles i de grans confluències, sobretot el que és el risc antròpic.

Em sembla..., tenim mitja hora, em sembla.

El president

Sí. 

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Doncs si us sembla...

El president

Deu minuts queden.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

D’acord. No, però ja, en aquest cas, tenia la primera presentació. Si li sembla, 
escoltem...

El president

Bé, doncs és el torn dels grups parlamentaris. La compareixença ha estat sol·li-
citada pel Grup Parlamentari de Ciutadans; per tant, comença el Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean 
Castel...

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies.

El president

...per un temps de deu minuts.
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Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Donar la benvinguda al director general de Prevenció 
i al secretari general d’Interior.

Senyor Manel Pardo, jo crec que vostè avui ha vingut a aquest comissió a pren-
dre’ns el pèl. No ha llegit quina era la finalitat. Ens ha vingut a vendre tot allò que 
fan: on tenen objectius, d’on treuen puntualitzacions, d’on veuen sortir el fum. Es-
colti’m, fum és el que vostè ens ha vingut a vendre en aquesta comissió. Esperàvem 
saber la situació real del cos, del Cos de Bombers de Catalunya. Estem parlant de 
la comunitat autònoma catalana, que té un cos de bombers que té una competència, 
i vostè avui venia aquí a informar-nos, a comparèixer per informar-nos de la situa-
ció real. 

Primer ha començat a barrejar un pressupost que és fum. Li recordo que enca-
ra l’esperem des del mes d’octubre passat; fa quatre dies que el vàrem veure penjat 
en una web. Vostè s’ha assegut amb qualsevol dels grups parlamentaris, a part dels 
que ja sabem, per parlar d’aquest pressupost? Després s’ompliran la boca també de 
l’aprovació, de que hi donem recolzament, a un pressupost que, punt 1, no s’han 
assegut a debatre’l; punt 2, el varen penjar un dia perquè tots el veiéssim, però la 
presentació encara l’esperem, amb tot un detall. Avui ens ha vingut a fer barreges 
del que voldrien, del que fan, de com ho tenen, visualitzacions de com millorar se-
gons què, però el cos, la realitat, vostè se l’ha deixat a la butxaca, avui, vostè l’ha 
deixat en un calaix, en el seu departament, i no ha vingut aquí a explicar-nos quina 
és la situació real.

Sap què passa? Han passat moltes coses en el Cos de Bombers. I ara li’n diré 
unes quantes, aviam si em pot respondre. Guaiti, aquí em remunto al 2017, 1 d’oc-
tubre de 2017, 3 d’octubre de 2017 –li donaré quatre dades, eh?; li’n podria donar 
més, li’n donaré quatre–, 1 d’octubre de 2018, 20 de desembre de 2018. Perdó, me’n 
deixo una: una propera que ja està anunciada per al 29 de març. Igual que vostè va 
fer arribar una circular, dient allò que emanava de la Junta Electoral i que s’havia 
de complir, vostè ha tingut cura de fer un seguiment, des de que vostè envia aquesta 
circular, de l’estat a dia d’avui dels parcs de bombers –de molts, no tots–, de molts 
parcs de bombers o vehicles d’extinció d’incendis que estan donant voltes...? Miri, 
aquesta mateix és de Lleida, d’ahir al dematí, amb un llaç groc. Vostè dirimirà el 
règim disciplinari a tota aquesta gent que incompleix? Una circular que és seva, del 
director general. Miri quin cas li fan els bombers: zero. Vol venir a la província de 
Girona? Anem al parc de bombers de Figueres? Anem a la Jonquera? Anem a Giro-
na? Quin cas li estan fent al director general? Zero.

Però, dit això, també entenem que un director general que tingués responsabilitat 
i corresponsabilitat institucional d’una Generalitat –d’una autonomia catalana, l’hi 
recordo, amb competència derivada–, hauria de tenir la cura de, ja que no li fan cas, 
com es veu, diferents parcs de bombers, diferents efectius, i els vehicles continuen 
portant llaços grocs, o els camions de bombers a la província de Girona van amb 
aquella cara amb una ratlla vermella, ens podria dir quan aplicarà el règim discipli-
nari? L’ha aplicat? Ens podria dir quantes instruccions vostè ha portat a terme? Ens 
podria dir quantes resolucions d’aquestes instruccions s’han adoptat?

Podrà fer arribar als diferents grups parlamentaris que avui estem escoltant-lo..., 
i sorpresos, alguns estem molt sorpresos; ja sé que després tindrà els que li riuran la 
gràcia o que els abraçarà i li diran que tot els sembla molt bé, però la responsabilitat 
passa per donar un servei, en aquest cas un servei d’extinció d’incendis, un servei 
de bombers, uns serveis que ens garanteixen seguretat en un aspecte fonamental. 
I vostè aquí no ens ha vingut a explicar ni el..., ens ha explicat els quès que vostè 
ha volgut, però com i de quina manera es gestiona, o com i de quina manera a dia 
d’avui tenim el cos, i com ho pensa arreglar, moltes d’aquelles coses que grinyolen 
i no funcionen, d’això, vostè no en parla.
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Jo l’hi torno a preguntar: ens la farà arribar, aquesta informació? Ens la dirà 
avui? Vostè, davant de les circulars a on no li fan cas –i és una evidència, no li han 
fet cas–, vostè demanarà responsabilitat?

Miri, en aquelles dates que li he dit de l’octubre –3 d’octubre 2017; 1 d’octubre, 
20 de desembre 2018–, l’EPI, que és material públic, pagat des de l’erari públic, a on 
vostè, com a direcció general, té una responsabilitat directa..., vostè ha advertit a tots 
aquells efectius de bombers que el portaven posat per anar a manifestacions, que 
el portaven posat per enfrontar-se i fer una frontissa contra les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat que estaven portant a terme la seva feina? O, com vàrem veure 
d’una manera que ens va sorprendre negativament a tots, quan vàrem veure arribar 
a la porta del Parlament, amb el famós «carrito» amb les bombones d’oxigen..., i no 
vull entrar en el perill i la conseqüència que una bombona d’oxigen que cau a terra 
i se li trenca allò que la manté amb pressió pot ocasionar; no hi entraré, perquè el 
temps és el que tinc, però tota aquesta responsabilitat, dirimir tot el que hem vist, 
dirimir un material públic que és utilitzat de forma irregular i il·legal, vostè hi ha fet 
alguna cosa, com a director general? Ens pot dir el que ha fet? Ens pot dir a quants 
agents ha cridat a l’ordre i els ha aplicat el règim disciplinari? O vostè no porta a 
terme segons què que no li convé? 

La responsabilitat de ser el director general, com diu el seu cartell, «de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments», parteix del què, del com i de quina manera 
es gestiona. I sap què li dic? Que és a vostè, com a màxim responsable, que li toca 
gestionar-lo, que li toca trobar solucions, i no li toca en cap cas venir en seu parla-
mentària a vendre’ns fum. Lo que ha venut vostè avui, aquests més de quaranta i 
escaig de milions que són necessaris perquè part del que ens ha vingut a vendre si-
gui una realitat algun dia, passa per l’aprovació d’un pressupost que a dia d’avui és 
un paper penjat des de fa quatre dies en una web. Un pressupost..., que vostè no s’ha 
assegut, ni cap membre de la conselleria, amb els grups ni amb el principal grup d’a-
quest Parlament. Miri, amb el grup que és cap de l’oposició d’aquest Parlament, amb 
més diputats que cap altre grup, vostès no s’hi han assegut, no han vingut a parlar 
d’«escolta’m, com ho veieu?» Després sí, eh?, després «recolzem, aproveu el pressu-
post...» Escolti’m, aprovarem allò que sigui de raó, allò que sigui lògic, allò en què 
haguem pogut també dir la nostra opinió per millorar-ho, adequar-ho i buscar solu-
cions als problemes reals; no pedaços, com portem veient de fa molts anys cap aquí; 
no venir a perdre –i permeti’m que l’hi digui així, l’hi dic amb un to afable– el temps 
en una comissió, amb diferents grups parlamentaris que volíem escoltar la realitat, i 
vostè ens ha vingut, com li he dit, a vendre fum. Responsabilitat; no per aquest grup 
parlamentari, sinó per la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma catalana. La seva 
gestió, la seva feina, és part de la seguretat que oferim a tots els catalans.

Però miri, sí que es va preocupar de fer arribar la circular. Ho espero, eh?, espero 
que em contesti; si no, hi tornaré a incidir. Sé que intentarà evitar la resposta, sé que 
intentarà evitar una cosa que seria de raó: que vostè avui tingués la valentia de dir el 
que realment està fent, o el que realment intuïm que està permetent.

Dit això, miri, els objectius d’un cos de bombers són molt clars. No passen per 
ser utilitzats, els parcs públics, per fer campanyes publicitàries d’un llaç groc o d’es-
telades, com veiem a la majoria de parcs en la seva torre de pràctiques, que més que 
una estelada a dalt ens agradaria veure la torre de pràctiques actualitzada, millorada 
i poder ser utilitzada per fer allò que són les pràctiques dels nostres bombers, que en 
molts casos veiem que estan sense poder ser utilitzades; això sí, per pujar-hi a penjar 
l’estelada sempre trobem el temps adequat.

Espero que avui tingui la dignitat de poder-me contestar les preguntes que li he 
fet i tingui la dignitat i la responsabilitat de ser director general.

Gràcies.
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El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes, companys i companyes; bona tar-
da senyor Pardo. Bé, jo, bastant en la línia del que m’ha precedit, senyor Pardo. Li 
he de dir que estic sorprès; estic sorprès de com ha enfocat la seva compareixença; 
estic decebut. Jo m’esperava que tinguéssim al final un cert debat sobre la situació 
que ens trobem, sobre de qui és responsabilitat la situació que ens trobem, sobre lo 
fotuda que està la situació del cos, les idees que tenen vostès per tirar-lo endavant. 
I m’he trobat, doncs, amb una xerrada tècnica, absolutament tècnica, molta teoria, 
poca pràctica, posant com a primer exemple Barcelona, que, que jo sàpiga, és l’úni-
ca zona que no depèn de la Generalitat directament; pretenen actuar, sembla, sobre 
tot l’extern, però no ha portat almenys cap proposta damunt la taula, no ha posat cap 
proposta damunt la taula cap al mateix Cos de Bombers, per solucionar...

És a dir, tenim una situació de col·lapse, que portem avisant diversos anys. Hi ha 
una mort pràcticament del model mixt que tenim actualment per inacció de l’Ad-
ministració. Hi ha una situació desgavellada, amb una necessitat estructural de fer 
hores extres –més de 500.000, o prop de 500.000, a prop de 500.000 l’any 2017–, 
per garantir un mínim servei d’emergències a nivell d’incendis. Tenim infraestruc-
tures que cauen a trossos, vehicles que també cauen a trossos, i on han de posar fins 
i tot una partida per posar-hi cinturons de seguretat. I davant de tot això, ens trobem 
amb una compareixença –i l’hi dic amb tot el respecte– que no l’he entès, no he en-
tès la seva estratègia. Ja l’hi dic, la prevenció, per exemple, és indispensable, però, 
escolti’m, amb tot el respecte, anàlisi de riscos, patrons de comportament de focs, 
anàlisi multivariant, variables sociodemogràfiques, paquets geoestadística –no m’ha 
donat temps d’apuntar els noms en anglès que hi havia–, coeficients de correlació 
–R2 = 0,64, 64 per cent–, variables neorelacionades, eines de simulació... 

Però si tot això està molt bé, però vostès són conscients de la situació realment 
que hi ha al Cos de Bombers? Vostès són conscients de com estan els seus treba-
lladors i treballadores al Cos de Bombers, senyor Pardo? Jo, perdoni’m, li demano 
disculpes per la pregunta que li faré, però és que crec que és pertinent. No pretenc 
ser impertinent, però ha tocat vostè alguna vegada un foc, o ha estat acompanyant 
algun operatiu realment a un foc? I l’hi pregunto, senyor Pardo, perquè vull saber si 
vostè és conscient del que significa que la màscara et salti a tres-cents graus, com 
ha passat; si vostè és conscient de què vol dir arribar a un incendi i haver d’anar a 
un altre sense eixugar la roba, amb la roba mullada; no sé si vostè és conscient de la 
deshidratació i del que implica que no hi hagi garantit un assortiment de llet o d’ai-
gua per als bombers que estan en operatiu; no sé si és conscient vostè de que hi ha 
eines d’excarceració que no funcionen, que no tallen; no sé si és conscient del risc 
que suposa tenir el 90 per cent dels parcs voluntaris inoperatius; no sé si és capaç de 
tenir el mínim d’empatia necessari per entendre en quina situació estan els treballa-
dors del cos, senyor Pardo. És que, per la intervenció, jo no vull dir que ens ha pres 
el pèl, però, vamos, és que quasi que em sento així, de veritat l’hi dic.

Llavors, no, no... Clar, conclusions, em diu: «Cal prevenció a les zones més ha-
bitades», després de tots els coeficients i tal. Collonut, però per a això calia algun 
estudi, per arribar a aquesta conclusió? És que de veritat que no ho entenc. És a dir, 
tenim una situació de col·lapse absolut: abús d’hores extres, excés de treball, man-
cança estructural de personal, envelliment de la plantilla, materials operatius cadu-
cats, malmesos i vells, infraestructures en mal estat. I ho he vist jo, eh?, no és que 
m’ho hagin dit a mi. Jo he estat al parc de Tarragona, que vostès pretenen arreglar 
en lloc de començar de zero, i he estat amb els..., veient els «bitxos» contra els que 
han de lluitar, i m’han explicat que han de posar la roba al sol a assecar quan venen 
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d’un operatiu al foc. I, de veritat, li faig aquesta pregunta –li faig aquesta pregunta–, 
i algunes altres li volia fer. 

Perquè, clar, jo sé que s’han reunit amb els sindicats, jo sé que han fet una pro-
posta, però aquí el problema que tenim és la situació amb el pressupost. I jo crec que 
l’enfocament que hem de fer és amb la realitat, que és que no s’aprovaran els pressu-
postos, perquè ni els han presentat oficialment ni els han posat en aquest Parlament 
damunt la taula; per tant, no tindrem pressupostos. Quin és el pla B que vostès te-
nen per solucionar la situació? Jo ja sé que han presentat un pla..., bé, diversos plans, 
perquè el d’avui era també complementari, no?, han dit..., era complementari del Pla 
estratègic 2017-2022. Bé, però si aquí el problema és que no estan complint, a nivell 
temporal, allò a què vostès es comprometen. El problema és que fan fins i tot acords 
amb els sindicats que no els compleixen. El problema és que no compleixen ni les 
resolucions del Parlament. I, en fi, jo... 

Algunes preguntes que li volia fer. Per exemple, coses concretes. Per què no re-
noven els rentings dels camions i de les autoescales quan arriben al final del con-
tracte? Per què la direcció general compra aquest material pràcticament a preu de 
ferralla i el manté en circulació?, perquè donen un servei deficitari i comprometen la 
seguretat dels bombers. És que estem parlant ja d’això, estem parlant d’una situació 
en què portem avisant molt de temps «que vindrà el llop, que vindrà el llop». El llop 
ja està aquí. I la seva reacció és aquesta? Doncs és absolutament sorprenent.

Segona pregunta: com s’inclourà la protecció civil a la llei del sistema d’emer-
gències que es troba en procés? Se li donarà un caire operatiu? Seran coordinadors 
en grans sinistres? Podran investigar? Què podran fer? 

Vostè aconsella sobre el lloguer de mitjans aeris? Amb quina filosofia, amb quin 
sentit? Perquè jo sé que el Govern ha inclòs –no estava en el pla d’inversió, perquè 
suposo que tècnicament no és una inversió– el lloguer d’un helicòpter per 3,8 mi-
lions d’euros. Tampoc entenc que amb la situació que tenim de manca de diners i 
de manca de pressupost ens gastem 3,8 milions d’euros en llogar mitjans aeris –no 
ho entenc. És a dir, o les prioritats no les tenim clares o no ho sé, no sé en quin punt 
estem. Bé, sí que ho sé, perquè la seva compareixença demostra això, no?, que, clar, 
molta teoria i bastant poca pràctica.

I a més sap què li dic, senyor Pardo? Que amb els diners tenim un problema, és ve-
ritat, però no és només els diners, també és l’actitud. Hi han moltes coses que es poden 
fer amb els bombers que no comporten diners. I tampoc crec que se’ls estigui cuidant 
amb la sensibilitat que els bombers i les bomberes es mereixen, només per la dedica-
ció personal que tenen al servei, només per aguantar aquest servei públic d’emergèn-
cies, que l’estan aguantant ells personalment. Jo no dic que el seu departament no tre-
balli, no treballi adequadament en totes aquestes qüestions tècniques i teòriques. No 
l’hi dic. I no li dic que la prevenció no sigui no important, absolutament indispensable. 
Però és que, amb la situació que hi ha al cos de bombers, fer-nos aquesta comparei-
xença em sembla com a mínim estrany, senyor director.

I, en fi, m’agradaria que contestés, com a mínim, com pretenen revertir la situa-
ció, i quin és el pla B que hi ha damunt la taula. És que ens tindran al seu costat amb 
aquest pla B, senyor director. És que jo no vull que la situació es podreixi i empitjo-
ri, jo vull que la situació millori. No me n’alegro perquè a vostès els vagi malament, 
perquè estem parlant d’emergències, estem parlant d’una cosa absolutament vital per 
a la seguretat d’aquesta comunitat autònoma, aquest país, com li vulguem dir, de 
Catalunya. Una cosa importantíssima. I s’està aguantant, de fa anys, per la dedica-
ció personal i humana dels treballadors i les treballadores que donen el servei, amb 
el seu sacrifici fins i tot personal i familiar en alguns moments, perquè sacrifiquen 
temps de la família per dedicar-se al servei. I ja han arribat a un punt que no poden 
més. Els bombers voluntaris decideixen tancar parcs i donar-los les claus perquè no 
poden garantir el mínim de servei. I la seva resposta, que també la gent ho sàpiga, 
és, davant d’una sèrie de mínims tècnics que hi ha al parc..., han d’haver-hi uns mí-
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nims bombers, un nombre mínim de bombers a cada parc, vostès ja ho saben. Da-
vant de que no poden arribar a aquest mínim de cada parc, vostès rebaixen el mí-
nim necessari per a cada parc. Hòstia, collonut, també! Així ja no hi ha problema: 
rebaixem tècnicament les necessitats que té el parc i ja complim els mínims. Però 
no veu que no és solució, això?

Jo li demanaria, si us plau, que respongui a alguna de les preguntes, i sobretot 
que ens digui què té pensat el departament quant al Cos de Bombers, perquè ens 
tindran al seu costat, l’hi dic de veritat –ens tindran al seu costat.

Gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Bé; gràcies, senyor president. Jo crec que amb  la seva compareixença ha faltat 
vostè al respecte a aquest Parlament. El motiu de la compareixença el fixa el Par-
lament i consta en l’ordre del dia. I les compareixences serveixen perquè els dipu-
tats es puguin informar i puguin exercir la seva capacitat de control i de seguiment. 
I vostè, avui, ho ha impedit. L’ordre del dia crec que és bastant clar: «Comparei-
xença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior per informar sobre la situació del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat.»

Una situació que ha portat que haguem de viure en aquest Parlament com venen 
companys del Cos de Bombers a explicar-nos, no una, sinó que jo recordo quatre 
vegades des de que soc diputat, i ho soc des del setembre.... que hagin de vindre 
treballadors del Cos de Bombers a explicar-nos la situació en la que estan. I vostè, 
avui, que compareix per donar explicacions, ens treu un powerpoint sobre els ob-
jectius del 2025 i no ens parla de la situació en la que està el mateix cos que vostè 
dirigeix. Jo trobo que això és una falta de respecte a aquest Parlament, i una falta de 
respecte als treballadors del seu departament. Perquè jo estic segur que avui hi ha 
treballadors del Cos de Bombers que estan seguint aquesta compareixença, o que 
la seguiran quan la pengin a la web, buscant quines explicacions ha donat el seu di-
rector general a la situació de precarietat que estan vivint avui, i es trobaran amb el 
que vostè ha fet avui aquí.

Com creu que es sentiran, de representats..., i aquesta és la primera pregunta que 
li formularé: com creu que avui es sentiran els treballadors del seu departament, 
després de sentir-lo a vostè? Com creu que es sentiran, aquells treballadors que fa 
anys que estan posant sobre la taula una situació de precarietat, al veure com el di-
rector general compareix al Parlament per donar explicacions sobre la situació del 
Cos de Bombers i es troba un powerpoint sobre els objectius del 2025 i tira milles? 
És que a mi m’ha semblat..., jo no soc diputat des de fa gaire temps, eh?, però és la 
compareixença més surrealista que he viscut mai. Perquè, almenys..., és a dir, l’es-
tratègia de «jo sé que la situació està malament, però tinc uns objectius a futur dels 
que també vull parlar per no generar només titulars negatius», l’hem vist en moltes 
compareixences, però que algú tiri pel dret i digui: «No, no, jo és que em salto el 
motiu de la compareixença i vinc aquí a parlar de variables estadístiques i de corre-
lacions i del que em doni a mi la gana». És que ni aquest Parlament funciona així, 
ni pot funcionar així una direcció general.

I jo, per tant, el primer que li diria és que en el seu torn de rèplica es disculpi i 
faci la compareixença sobre el seu motiu de compareixença.

Perquè, clar, jo m’esperava que en algun moment, ni que fos de passada, mencio-
nés la situació en la que està el Cos de Bombers avui en dia; mencionés que hi ha 
vehicles que tenen més de quinze anys, i alguns inclús vint anys, i que estan avui en 
servei, amb els riscos que això comporta i el risc per a la seguretat ciutadana que 
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això comporta, com el fet de que a Figueras el camió que existeix per atendre emer-
gències està avariat i no podran atendre emergències en llocs que no són accessibles 
en camió, per exemple, i que això ens ho expliqués.

O la situació que viuen els treballadors de Bombers –i n’ha fet referència el com-
pany socialista– amb les màscares i amb el material d’intervenció i com això posa 
en risc la seguretat dels treballadors i també la seguretat de la ciutadania, que poden 
veure com no es pot actuar en situacions de risc. O que parli de la manca de perso-
nal, de que tenim un 25 per cent menys de bombers avui que fa deu anys; que hi va 
haver, en els últims vuit anys, quatre-centes jubilacions i no se n’han reposat ni cent 
cinquanta..., bé, prop més de cent cinquanta places, i que ens parlés dels problemes 
que aquesta manca de personal està generant en la cobertura de serveis d’emergèn-
cia avui en el nostre país. No ho sé...

O que ens expliqués quins són els elements centrals de la conflictivitat laboral 
que hi ha i de la que tots els diputats en som conscients perquè hem rebut els treba-
lladors del Cos de Bombers en aquest Parlament, i que ens expliqués quins són els 
punts centrals de la negociació i en quina situació es troben. No ho sé, trobo que... 
No ho sé.

O quina és la dotació que hi ha avui efectiva de bombers a Catalunya, i quins són 
els parcs que es troben en dotació mínima, com li ha indicat el company, per quins 
motius, quins són els plans que tenen a futur per corregir aquesta situació, quins són 
els acords a què s’ha arribat per dotar Catalunya d’una cobertura i d’una seguretat 
efectiva en cas d’emergència. És que..., no ho sé. 

A l’agost del 2018, el nou cap de bombers, l’inspector David Borrell, va dir que el 
Cos de Bombers de Catalunya no té capacitat per afrontar les emergències que no són 
quotidianes. No ho sé, a mi això em sembla una declaració greu, que un cap de bom-
bers digui: «Ep, si demà hi ha un accident de tren, o d’autobús, o hi ha una situació 
d’emergència sobrevinguda, que escapi d’allò quotidià, no tenim capacitat d’afron-
tar-la.» Hòstia, a mi això em sembla greu; més, amb el que ha passat en aquest país; 
més, amb el que va passar a Badalona, per exemple.

I que vostè no hi faci referència, encara em sembla més greu. Que vostè vingui 
aquí a comparèixer per parlar de la situació del Cos de Bombers i ni tan sols faci 
referencia a la situació del Cos de Bombers..., no ho sé, em sembla..., a banda de que 
ratlla ja no només la descortesia, sinó la irresponsabilitat, em sembla greu.

Tenia, també, una pregunta, que és: en quina fase de la investigació de les cau-
ses de l’incendi que es va produir el passat 8 de març a la seu central de Bombers de 
Catalunya a Bellaterra..., en quina fase estem? Si han tret conclusions a nivell de pre-
venció, a nivell de detecció d’incendis en les seves pròpies instal·lacions, per exemple. 
Quines conclusions n’han extret? Quines propostes de millora han hagut de posar sobre  
la taula?, si és que n’han posat alguna, a part de fer simulacions informàtiques sobre els  
models de fum.

No ho sé, però la veritat és que trobo que m’havia preparat moltes preguntes de 
molts casos puntuals i generals que havien fet, però és que trobo que la seva inter-
venció no dona peu a fer preguntes. I no hi dona peu, perquè no hi dona peu amb 
aquesta compareixença. Sí que el que li demanaria és que en el seu torn de rèplica 
fes la intervenció que es mereix aquest Parlament i que és el motiu de la seva inter-
venció i que és el perquè vostè està avui aquí. Ja obrirem un segon torn de rèplica 
per fer-li preguntes.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. No han vingut els portaveus dels subgrups parla-
mentaris de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i del Partit Popular 
de Catalunya; per tant, és el torn ara del Grup Parlamentari Republicà. En nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.
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Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Primer de tot, voldria saludar a totes les persones que 
ens acompanyen en aquesta comissió, avui, seguint-la: els companys membres de 
sindicats de bombers presents, gent del departament i tots els que ens segueixen 
pel Canal Parlament. Donar les gràcies al senyor Pardo i al secretari general que 
l’acompanya per haver vingut a comparèixer en aquesta comissió.

Abans d’entrar en el que ha explicat el senyor Pardo, des del nostre grup, tal com 
hem fet sempre, volem mostrar el nostre reconeixement a la tasca que duen a terme 
tots els efectius del Cos de Bombers i Emergències de la Generalitat; un agraïment 
a la seva dedicació, esforç i professionalitat, especialment en aquests últims anys, i 
al gran sacrifici que han hagut de fer, amb situacions de contenció i de moltes man-
cances que han patit. El cos pateix, en som tots conscients, una situació crítica de 
moltes precarietats, i que com a país no ens ho podem permetre. No ens ho podem 
permetre i hem de treballar plegats, tots, per a tenir uns serveis públics de qualitat i 
amb totes les eines i mitjans necessaris per a prestar aquests serveis.

Tots els grups en som conscients, i crec que també el departament, de la situació 
crítica i dura que pateix el cos. De fet, tots els grups ens hem reunit molts cops, mol-
tes vegades amb els diferents sindicats, i ens han traslladat les seves preocupacions, 
la seva situació de com pateixen les mancances i els dèficits que tenen dins del cos, 
i crec que tots els grups, segurament, i també el departament, tots volem el mateix: 
volem que se solucioni i volem dotar el cos dels recursos humans i del material que 
es mereixen.

Senyor Pardo, nosaltres esperàvem, és cert, una mica d’autocrítica de la situació 
del Cos de Bombers, com ja va fer el conseller en la seva compareixença el passat 
mes de gener, i ens ha sorprès una mica que no ho hagi fet. Vostè, senyor Pardo, en 
la seva compareixença ens ha explicat, ens ha parlat dels objectius Bombers 2025, 
per tal de posar solució a les mancances, dèficits i demandes que existeixen al Cos 
de Bombers, i que necessita..., les mancances que té el Cos de Bombers i les millo-
res que calen, que necessiten per continuar sent un model d’èxit, un referent a nivell 
d’Europa i a nivell internacional, en les seves tasques de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvament i emergències.

Com s’ha dit –ho han comentat companys i també ho vam comentar en la com-
pareixença que va dur a terme el conseller el passat mes de gener–, ens trobem en 
una situació límit i urgent, i que cal abordar-la com més aviat millor per solucionar 
aquestes deficiències i no haver de lamentar cap desgràcia.

Vostè ens ha plantejat, dins d’aquests objectius Bombers 2025, set objectius. El 
primer objectiu, disposar de personal. Hi estem completament d’acord. Existeix una 
veritable mancança d’efectius, fet que ha provocat que alguns parcs no han pogut obrir 
amb tota la plenitud de condicions. Portem vuit anys sense que s’hagin pogut con-
vocar noves convocatòries de bombers, i això ha posat en una situació crítica el cos. 
A més a més d’aquesta davallada d’efectius, també cal tenir en compte les properes 
jubilacions que en els propers anys hi haurà. Per tant, és molt urgent aquest objectiu 
de disposar de personal. De fet, un primer pas és la convocatòria que s’ha convocat 
de 250 noves places, i esperem que, tal com marca el pla estratègic, en els propers 
quatre anys es pugui fer la convocatòria de mil places de bombers, i així posar una 
mica de solució a la manca d’efectius que necessita el cos, i també afrontar el relleu 
generacional que li cal també al cos, perquè en els propers anys hi ha moltes jubila-
cions previstes.

Pel que fa a l’objectiu 2, «Disposar d’un parc mòbil, vehicles amb disponibilitat 
operativa». És evident. És evident que tenim un envelliment del parc de vehicles, 
molts d’ells –també s’ha comentat– de més de quinze anys i vint anys, i que cal una 
renovació efectiva d’aquests.

El tercer objectiu: «Mantenir unes infraestructures adequades.» Completament 
d’acord. També som conscients que cal renovar i construir nous parcs de bombers, 
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tant professionals com voluntaris, perquè arreu del territori disposem i tenim parcs 
de bombers que es troben en molt mal estat. Alguns els he pogut visitar, i realment, 
doncs, necessiten, requereixen les inversions, renovacions, o construccions de nous 
parcs, perquè la situació és una mica lamentable.

Pel que fa a l’objectiu 4, «Disposar de l’equipament material i instrumental ade-
quat». És lògic. És una de les altres grans necessitats que disposa el cos, i urgents, 
perquè no ens podem permetre, com a país, que els nostres bombers tinguin mate-
rial en mal estat, material que està caducat o material que no passa l’ITV. Per tant, 
cal renovar tot aquest material necessari i que disposin, el cos d’efectius, de la ves-
timenta adequada.

Objectiu número 5 que ens ha manifestat: «Mantenir la condició física adequada 
i una formació i entrenament òptim.» És evident que si volem un cos de bombers i 
bomberes exemplar i amb les màximes condicions, cal que tots els efectius facin la 
formació permanent, facin formació contínua, i també que estiguin en plenes condi-
cions per tal de poder dur a terme la seva feina d’una forma eficient.

Objectiu número 6: «Disposar d’unes estructures de suport operatiu i mecanis-
mes d’actuació.» És lògic i bàsic que hi hagi bona coordinació en la presa de deci-
sions entre els diferents cossos, entre les diferents accions i sortides que s’hagi de fer.

I, després, ha marcat dos objectius més: de «Disposar de més estructures tècni-
ques i de gestió en l’anàlisi de riscos», i l’objectiu 8, «Dissenyar un pla teòric i un 
pla pràctic», que vostè ens l’ha explicat d’una forma més tècnica, amb l’exemple 
de Bombers de Barcelona i d’altres... Ha fet una anàlisi de quines són les zones de 
més risc, on hi ha més perill i més vulnerabilitat, les zones més sensibles. I és im-
portant tenir-ho detallat i treballat i contemplat; a l’hora que hi hagin d’actuar els 
bombers, tindre totes aquestes eines a disposició és molt important. Però és un tema 
molt tècnic, és un tema que nosaltres com a diputats no hi tenim tanta entrada, no 
hi hauríem de tindre tanta entrada en aquestes qüestions més tècniques, perquè això 
li correspon al mateix Cos de Bombers, als mateixos efectius, coordinats amb el 
departament.

Senyor Pardo, per part del nostre grup li voldríem preguntar què farà el departa-
ment per complir aquests vuit objectius que ens ha plantejat, quines accions durà a 
terme, quines són les més prioritàries.

I, per acabar, per part del nostre grup seguirem treballant i vetllant perquè hi pu-
gui haver acords amb el Cos de Bombers, es puguin fer efectives totes les inversions 
necessàries per pal·liar les mancances en material, en renovació de parcs i vehicles, 
i cobrir les noves places de bombers els propers anys. És a dir, estarem amatents 
perquè es puguin complir els vuit objectius que ens ha exposat.

Tots volem –tots els grups parlamentaris, tots els diputats i diputades– que el Cos 
de Bombers continuï sent un model exemplar i d’èxit en la seva tasca per garantir 
les emergències del país. Per tant, tots ens hem de posar a treballar de valent per a 
solucionar totes aquestes mancances i disposar de totes les eines i mitjans que es 
mereix el nostre Cos de Bombers i bomberes de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Gràcies, director general, secretari, representants del Cos de 
Mossos i de Bombers, públic en general. Bé, un dels objectius que han de tenir els..., 
de les primeres coses que han de fer els governants, els gestors de la cosa pública, 
és fer una anàlisi acurada –una anàlisi acurada– de la situació en què es troba l’ens, 
la cosa que han de gestionar, definir quins objectius –quins objectius– volen aconse-
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guir i avaluar, en funció dels diners que es tinguin, dels recursos de què es disposin, 
quines són les polítiques que ha d’implementar.

Vostè avui ens ha vingut a parlar del projecte Bombers 2025, eh?, que entenem 
que és fruit de l’anàlisi que vostè fa, de l’anàlisi que fa el departament, l’anàlisi del 
qual ens va parlar el conseller en la seva compareixença –una compareixença que no 
entrava tant en detall en el Cos de Mossos, sinó que era una compareixença més àm-
plia, eh?–, i que es parlava de la situació que s’havia trobat en el Cos de Mossos en el 
moment d’accedir al càrrec; situació absolutament anàloga a la que es va trobar vostè, 
perquè és la mateixa.

Durant vuit anys no hi havia hagut convocatòria de places de bombers, eh?, 
que ha fet que es passés dels 2.600 bombers que hi havia el 2010 fins als 2.300 del 
2018, amb les mancances que això pressuposa. La dificultat d’incorporar interins i 
el temps que tarden les promocions noves a accedir en el servei. Només tenien com 
a solució poder fer aquestes hores que faltaven amb bombers professionals, amb 
bombers que tinguessin la titulació, amb bombers que formessin part del cos, i que 
s’havien de realitzar mitjançant hores extres.

Som conscients, també, que la crisi i les polítiques de constricció pressupostària 
han portat una manca d’inversió en actius reals, en edificis, en materials, en vehi-
cles. I som conscients que, avui per avui, no es fan hores extres, i que aquest fet de 
que no es facin hores extres ens porta a la dificultat de cobrir la totalitat dels parcs 
oberts, la dificultat de cobrir tots els torns.

Conscients d’això, en matèria laboral som conscients que vostès han tingut diver-
ses reunions amb grups de treball, amb sindicats, i que ja n’ha sortit alguna política, 
ja n’ha sortit algun fruit que s’adiu amb l’objectiu número 1 de Bombers 2025, que 
és la incorporació, en quatre anys, de mil nous efectius, eh?, 250 dels quals ja ve-
nen en pressupost del 2018. També, s’han cobert places per a promoció interna. Una 
pregunta: com està la convocatòria del 2018? Quina repercussió ha tingut? Parlaven, 
també, de 446 places de promoció interna. Aquestes places de promoció interna, ja 
s’ha fet el concurs?, està en vies de fer-se?

Parlava, també, el conseller ens va parlar de que a partir del mes de juny de l’any 
passat s’havien gastat 5,6 milions d’euros en millores d’equipaments. Ens parlava 
de vuit-centes màscares, d’equipament de rescat urbà, d’equipament de salvament 
aquàtic, de compra de càmeres termogràfiques, de mànegues, de vestuari per a la 
campanya forestal, de caputxes de rescat. Tot aquest material ja està comprat? Ja 
s’han iniciat els tràmits per comprar-lo? Ha arribat als parcs de bombers?, Els parcs 
de bombers disposen d’aquest material? Per al 2019 també estaven previstes diverses 
licitacions per a l’adquisició de material. S’ha pogut iniciar alguna d’aquestes licita-
cions? Estan en tràmit? Tenim un pressupost, més o menys, de quant costaran? Fa 
falta que aprovem el pressupost perquè arribin?

Bé, entenc que totes aquestes circumstàncies que jo li he esmentat són les que 
li fan fer el pla 2025, que és el pla complementari al 17-22, i fixar aquests objectius 
que ha repassat la meva companya, i els quals..., nosaltres creiem que donar satis-
facció a aquests objectius és portar el Cos de Mossos d’Esquadra des d’on vostès el 
van trobar fins a..., ai, «Mossos d’Esquadra», de Bombers –el Cos de Bombers–, des 
d’on vostès el van trobar fins a on volem que sigui que arribin els bombers, el Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Cos de Bombers que ha de servir per 
cobrir les emergències del nostre país.

I vostè ens ha parlat d’una dotació pressupostària –perquè parlar de plans sense 
parlar de diners no serveix de gaire res–, un increment de 36 milions en capítol 1, en 
personal –36 milions més en personal–, i un increment, en transferències corrents, 
de 4 milions i mig.

Ens ha agradat; al nostre grup ens ha agradat l’aplicació del coneixement, l’apli-
cació de la ciència, l’aplicació de variables estadístiques a la prevenció i extinció 
del foc. La societat evoluciona, evolucionen els mitjans tècnics, i nosaltres no ens 
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podem plantejar l’extinció del foc igual com ens la plantejàvem en el segle xix. La 
ciència, els models matemàtics ens han de servir per preveure, ens han de servir per 
assignar recursos en els llocs on es necessita i, en definitiva, donar un millor servei 
a la ciutadania.

L’avaluació de les polítiques públiques és un dels objectius que han de tenir els 
governants. Aquesta avaluació de polítiques públiques només es pot fer si s’ha fet 
un pla, si s’ha fet un model que sigui avaluable i s’han fixat indicadors. Vostè ens ha 
parlat de que en el pla Bombers 2025 hi ha els indicadors que haurem d’avaluar per 
saber si hem fet una bona política d’extinció d’incendis o no l’hem feta.

Molt bé. Esperant que tingui sort, i esperant que puguem dotar d’un pressupost 
les necessitats que vostè té, des d’aquest Parlament, li donem les gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Ara, per respondre als grups parlamentaris, per 
un temps màxim de quinze minuts, té la paraula el senyor Manel Pardo.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Bé, conscient, diguéssim, del nivell de crítica que tindria, l’objectiu era, primer, 
explicar les coses com a mínim encarades de cara al futur, eh?, perquè el conseller 
ja va venir aquí i va fer l’explicació específicament. Si algú en aquell moment no hi 
era, doncs seria interessant, diguéssim, que s’informés de la situació que ja va expo-
sar el conseller i que jo crec que és interessant avaluar-la.

Segona. Sí, sí, la instrucció, l’ordre que vaig donar, justament, va directament al 
cap de la Divisió d’Operacions, i així va, a través de tots els caps de regions, i els caps 
de regions van als caps de parc, i els caps de parc obliguen i avisen els seus. Com bé 
deu entendre, diguéssim, la meva feina no és perseguir-los específicament, ja ho dei-
xo per a altra gent, això, i no per a mi.

Bé, no era l’objectiu, vendre fum, però tal com estàvem i tal com ho plantegen, si 
els sembla bé, seguirem una exposició sobre el model de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, i entrarem en matèria, ja que és al que volen entrar.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Passarem de la història, una mica, perquè entenc que la història tothom ja la deu 
saber, i anem a qüestions prèvies sobre normativa, si els sembla, i parlarem, digués-
sim, de la problemàtica específica del Cos de Bombers de la Generalitat, que, d’en-
trada, un dels problemes, evidentment, és econòmic –evidentment és econòmic–, i 
no és només de pressupost del Govern de la Generalitat, que també ho és, sinó, tam-
bé, que hi ha una normativa específica per al finançament, i que sembla que no ens 
en recordem, i val la pena, diguéssim, repassar-la una mica.

Entrem-hi. Tenim l’article 132 de l’Estatut d’autonomia, que diu perfectament 
que la Generalitat té competència exclusiva en protecció civil, i que inclou justa-
ment el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis dins d’aquest concepte, sens per-
judici de les facultats, justament, dels municipis. L’article 84.2 diu: «Els governs 
locals de Catalunya tenen, en tot cas, competències pròpies en protecció civil i pre-
venció d’incendis.»

Aniré ràpid amb aquest tema, però és interessant que, com a mínim, quedi clar 
quines són les base en les quals... Hi ha la Llei 7/1985, la Llei de règim local, que diu 
quines són les competències dels municipis justament en aquest tema, tant sigui en 
la prevenció i extinció d’incendis, i que els municipis amb població superior a vint 
mil habitants han de prestar el servei de prevenció i extinció d’incendis.

Després tenim el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei municipal 
i de règim local, i també diu exactament el mateix: «El municipi té competències 
pròpies en matèria de prevenció i extinció d’incendis», i «Els municipis amb una 
població superior a vint mil han de prestar aquest servei de prevenció i extinció 
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d’incendis.» Important que es vagin quedant aquests conceptes, que, al final..., i ho 
volem remarcar. 

La llei, justament, la Llei de bombers diu: «Escolti’m...»; també parla d’això, diu 
l’article 46: «La Generalitat haurà de prestar el servei de prevenció i extinció d’in-
cendis en els municipis de menys de vint mil habitants que no realitzin aquest ser-
vei, sens perjudici de la competència municipal per prestar-lo» –que sí que té capa-
citat per prestar-lo, o... I diu: «S’han d’establir per reglament les condicions per a la 
prestació d’aquest servei.»

L’article 47 de la mateixa llei diu: «En els municipis de més de vint mil habitants, 
la prevenció i l’extinció d’incendis constitueixen un servei mínim» –mínim. «Els 
municipis poden sol·licitar la dispensa de la prestació del servei, que seria assumit 
per la Generalitat.» I l’altre és: «En el supòsit que el municipi no presti el servei ni 
en demani la dispensa, correspon a la Generalitat executar subsidiàriament la com-
petència local.»

També la llei, en l’article 59 diu: «Els serveis de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments de la Generalitat poden comptar per a llur finançament, entre d’altres, 
amb els recursos següents: aportacions voluntàries de les diputacions provincials de 
Catalunya, aportacions obligatòries de les diputacions provincials, i aportacions dels 
municipis de Catalunya». I torna a dir, en l’article 47.3: «En el cas de dispensa de la 
prestació del servei –de més de vint mil–, el municipi ha de fer una aportació econò-
mica per tal de finançar el cost del servei, d’acord amb el que s’estableixi pel Govern 
de la Generalitat.» Diu: «En cas d’execució subsidiària de la Generalitat –municipi de 
més de vint mil–, li pertoca al Govern també determinar l’aportació econòmica mu-
nicipal per al finançament del cost del servei.»

I, per últim. Hi ha un decret –29/2002– que «correspon» –diu– «a la Comissió  
de Govern Local de Catalunya» –diu– «exercir les funcions com a òrgan permanent de  
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i les administracions locals, en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.» En el seu article 48.2, 
diu: «Atribueixen a la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
de Salvaments, entre d’altres funcions, proposar criteris generals per acordar la dis-
pensa de la prestació del servei pels municipis i fixar els criteris per a les aportacions 
econòmiques municipals per al finançament d’aquest servei.»

I aquí els presento quina és la situació. Tenim municipis de menys de vint mil, 
municipis de més de vint mil; els que tenen parc i els que no tenen parc; els que te-
nen parc de voluntaris i els que tenen parc de funcionaris, eh? Aquesta és la situació 
actual la qual tenim.

Aquí tenen l’execució, justament, del període 2007-2012, i 2013-2017, del que 
és capítol 1, capítol 2 i capítol 4, de tota l’execució que s’ha fet en els darrers anys. 
Poden vostès veure-ho. Vostès ho llegiran, ho interpretaran i en faran les considera-
cions que creguin oportunes.

Des de l’entrada de la llei –la Llei de bombers, la 5/1994–, només han sol·licitat 
la dispensa els municipis de Reus, Tarragona, Girona i Lleida, que prestaven el ser-
vei i que disposaven de bombers. La Generalitat presta el servei a tots els municipis 
de Catalunya, inclús en els quaranta-sis municipis de més de vint mil habitants que 
estan obligats a prestar-lo, sense cap tipus d’aportació econòmica al finançament per 
part dels municipis. Tenint en compte això, el Govern, i justament el departament i 
la direcció general, hem convocat ja aquesta subcomissió, per mirar de quina mane-
ra, el treball que hem de fer conjuntament amb els municipis, i amb les diputacions 
i amb la Generalitat..., per veure de quina manera podem col·laborar a incrementar 
una part del pressupost, justament per assegurar que el servei d’emergències sigui 
sostenible en el temps. Mai més pot passar la situació que tenim ara –mai més pot 
passar, mai més.
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Tots sabem quina és la situació –tots ho sabem. La diagnosi ha estat compartida, 
i ja va venir el conseller aquí i ja ho va dir, i ho va explicitar molt clarament. I jo em 
pensava que no valia la pena tornar a repetir exactament el mateix, eh?

Quina és la planificació de contingència? Ja que... Doncs som-hi. S’ha fet el tre-
ball: quantificar totes les necessitats del Cos de Bombers i del conjunt de la direcció 
general; definir quines són les inversions necessàries, i quantificar l’impacte pressu-
postari del conjunt d’inversions. En aquest cas, tenen tot el pla de desplegament de 
recursos humans, pla de renovació i adquisició de vehicles, pla de renovació i man-
teniment de materials, pla de renovació i manteniment de vestuari, pla d’inversió en 
infraestructures.

I comencem. No sé si al final tindré temps o no... (Veus de fons.) Inversions 
necessàries per cobrir jubilacions i mancances estructurals. Tot el conjunt. Sabem 
quins són, exactament..., tot el personal que ens faltarà. Ho sabem tot, està calculat 
fins a la mínima. Llavors, evidentment, aquest seria el percentatge de la gent que 
s’ha de jubilar.

Aquí tenen el pla de desplegament que ja preveia el pla estratègic, i, justament, 
les aportacions que han vingut. Tenen la primera, de 153, del 2016 –de 153 bom-
bers–; està feta. Tenen la de 2018, de 150 bombers; està feta –estava prevista de 130, 
ha estat de 150. Justament tenen, el 2019, eh?, la de 250, que justament algú pregun-
tava «quants», quin era l’impacte: són més de 3.000 persones que s’hi han presentat, 
específicament. També tenim, justament, els 117 caporals, els 63 sergents i els 50 
oficials, que justament s’acaba divendres el termini. Només dir-los que, en aquest 
cas, hi ha quasi..., aproximadament 300 caporals, 60 i escaig sergents –superior al 
que és–, i, també, els oficials també està... És a dir, cobrirem tot això específica-
ment, ja es tanca aquest divendres.

El pla de renovació i adquisició de vehicles el que els està dient és quins són els 
de renting i quins són els de propietat, específicament.

Inversió en renovació. També, justament, tot els vehicles que s’han de renovar 
els tenim previstos. També en tenim l’antiguitat, evidentment, sabem perfectament 
quina és l’antiguitat de cada vehicle i de cada material, específicament –de cada 
material.

Tenim les licitacions, justament, dels famosos noranta-dos BRPs. Els puc asse-
gurar que en tres setmanes això ja estarà al portal, em sembla, de contractació pú-
blica –estarà publicat.

Tenim tots els equips ERA, els equips d’excarceració, material divers, material 
fungible, tota la previsió feta, i a posteriori ja els hi ensenyaré, una mica, tot. Al pla 
de renovació i manteniment de materials, quin és el percentatge que estava previst 
justament en els anys; és a dir, no és «tot el material s’ha de comprar, justament, 
demà», sinó que s’ha de fer de manera pautada i sostenible. Sobretot, perquè això no 
torni a passar mai més. O ens ho prenem seriosament o això no pot ser.

Inversió en vestuari de bombers generalistes. També està previst tot, fins i tot per a 
les noves promocions que no estaven previstes, també incorporant tota la nova gent que 
tenim previst que s’incorporarà. El vestuari...

Tenim..., bé, el pla d’inversió en infraestructura; justament aquest també depe-
nia, depèn del PEF. Una de les coses que també necessitem..., i ja ho sé que ja m’ho 
han dit i que no ho podem dir, però és molt important que, ja en aquest cas, com que 
és el Parlament qui demana, justament els parlamentaris qui reclamen, nosaltres el 
que també demanem..., si és possible tenir un pressupost adequat, justament perquè 
acompanyi, perquè puguem fer tota la cobertura de tot, de tots els parcs. Perquè una 
de les coses que tenim és justament que hi han molts parcs amb molts problemes. 
Tenim justament el que s’ha de fer: el parcs nous, total, parcial. Està fet, eh?, la pre-
visió està feta.

I, òbviament, ja saben que tot aquest pla valia 207 milions –ja ho sabien. Com 
que ja ho saben, ja ho sabien, ja els hi hem presentat, ja els hi hem dit moltes vega-
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des, entenc que són 207 milions. Aquí estava previst, justament, el resum d’inversió 
en els plans estratègics.

Finalment, quines són les prioritats d’execució? Doncs justament està prevista 
d’aquesta manera: el pla de renovació i manteniment del vestuari, el primer; el se-
gon, pla de renovació i manteniment de materials; tercer, pla de desplegament de 
recursos humans; quart, pla d’inversió en infraestructures, i pla de renovació i ad-
quisició de vehicles. Aquesta és la prioritat, específicament, establerta.

Per tant, aquestes serien les conclusions, que teòricament ja ho sabien. Per tant... 
Les necessitats també les tenien clares; en capítols, també..., bé, el que hi ha: capítol 1,  
capítol 2 i capítol 6, tot el tema d’inversions que estava previst.

I què s’ha fet, d’entrada, des de que vam entrar al Govern, des de l’11 de juny, l’11 
de juny del 2018. Doncs, a part de les places, diguéssim, que ja se’ls ha comentat, i 
també el conseller ja ho va fer, eh?, una de les coses que justament ens falten..., ens 
faltaria la part que hem de fer al setembre dels sotsinspectors, i de diversos mate-
rials i licitacions.

Aquí està tota la llista de totes les licitacions fetes des de 2018, les que estan 
previstes 2019 i les plurianuals. I aquí tenen una quantitat. I cada una d’elles, eh?, 
específicament cada una d’elles, la tenen amb la seva quantia. Puja, en total –puja, 
en total–, després de totes les licitacions que estem fent, que són més de cinquanta 
licitacions –sempre ens estan demanant, fins i tot els treballadors de la direcció ge-
neral ens estan demanant si us plau que no els «apretem» tant perquè estem en unes 
condicions de molta tensió–..., justament de 148 milions d’euros, aproximadament, 
en tot el que és la incorporació de material previst i executat ja, específicament, per 
a tots aquests, eh?, aquests anys i els propers.

Per tant, aquest és..., una mica, el que seria la conclusió de les tasques fetes es-
pecíficament. Si el que volen després és parlar de bombers voluntaris, bombers fun-
cionaris, específicament per cada parc; si el que volen és, després, fer una reflexió de 
parcs individualment..., tots hem estat a Tarragona, tots hem vist la situació, i arre-
glar la situació de Tarragona, senyor Castillo, són coses que, diguéssim, no són sen-
zilles ni fàcils –ni senzilles ni fàcils–, i sobretot estar negociant amb l’Ajuntament 
de Tarragona específicament. I s’ha negociat amb l’ajuntament, específicament, en 
aquest tema. (Veus de fons.) Sí, sí, no, ja l’hi he dit. (Veus de fons.) Bé. Doncs, per 
tant, com que ja ho sap, llavors, ja..., eh? La situació és prou complexa, perquè hem 
de fer moltes coses a la vegada.

No sé si me n’he deixat alguna. El que em sap greu és que algú consideri que 
jo he vingut a vendre fum. El meu objectiu és justament no vendre fum i, sí, justa-
ment vendre feina –vendre feina, vendre feina. En general, acostumo a vendre feina. 
I aquest és l’objectiu que tinc, en general, i que el secretari sap perfectament que si 
no fes feina no estaria aquí específicament. Per la resta, no tinc cap mena de voluntat 
de falta de respecte a ningú –de falta de respecte a ningú.

I de l’autocrítica? Sí, en tenim molta, perquè no hauríem d’haver estat en aquesta 
situació. Per tant, una de les coses que els demano és un acord de país per a bom-
bers, per a emergències, i els demano seriosament un acord. No podem estar mai 
més en la situació que estem. No l’hi desitjo a ningú –a ningú, a ningú. Per tant, jo 
els dec ara un acord de país. Facin l’esforç i ja el farem entre tots, però l’hem de fer.

I l’altra és: aprovin un pressupost, perquè això no es mantingui d’aquesta ma-
nera. I no només el pressupost –perquè el pressupost de la Generalitat és una part 
fonamental del pressupost d’emergències–, ha d’haver-hi una aportació per part de 
municipis i diputacions. I en això estem treballant. I justament estem treballant per-
què aquest sigui un apartat. I a partir d’aquí... (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció. Veus de fons.) No, ho dic perquè això deu ser el 
senyal... Per dir que jo els demano, com a mínim, un acord de país, la resta ja hi tre-
ballarem. Perquè, justament, el Cos de Bombers, si no té el finançament adequat..., 



DSPC-C 227
27 de març de 2019

Sessió 11 de la CI  23 

actualment les estructures que té són insostenibles. Per tant, entre tots hem d’acon-
seguir més recursos, si és que entre tots creiem que aquest és el model a compartir.

I una altra cosa, senyor Castillo: el model mixt no ha fracassat –no ha fracassat.

El president

Moltes gràcies, senyor Pardo. Bé, no sé si els grups parlamentaris volen obrir un 
nou torn... En tot cas, un màxim de cinc minuts per grup. En nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Miri, director general, el que haguéssim volgut nos-
altres és que hagués vingut aquí a contestar el que havia de contestar als diferents 
grups parlamentaris i als diferents diputats que li han preguntat. Per cert, classes 
de llei al legislatiu, que som nosaltres, les justes. Coneixem bé el que és la llei, la 
legislació, i el que ens agradaria és..., el que li he fet i no m’ha contestat: com l’apli-
ca, aquest director general, envers els parcs de bombers, de vehicles, etcètera, que 
incompleixen no només el que emana d’una junta electoral, sinó el que és de rebut 
que no surti d’un parc de bombers mentre no fa la seva feina, que és l’EPI, que hem 
pogut veure en totes aquelles dades.

Vostè vol contestar? Contesti, en té l’oportunitat. Fuig d’estudi, no vol entrar-hi. 
Evidentment, li molesta entrar segons a on. I no tiri..., no ho tiri tot a sobre del con-
seller que ho va venir a explicar, vostè és el màxim responsable, també, en tot allò 
que aquest grup parlamentari, com els altres, li hem preguntat. I vostè té la respon-
sabilitat i l’obligació, en seu parlamentària, de contestar.

I l’hi avanço: en base a l’article 59, en el seu punt 1 i en el seu punt 2, aquest 
grup parlamentari presentarà una queixa i demanarà empara a la Mesa en base a una 
compareixença que evidencia que no s’ha portat a terme. I ja li anuncio que porta-
rem la queixa i l’empara a la Mesa d’aquest Parlament, en base a aquesta comparei-
xença, que ha recollit Canal Parlament.

Dit això, la seva responsabilitat manca molt a desitjar, per no dir que ha sigut 
nul·la en aquesta compareixença. També l’hi diré: parcs tancats, que n’han parlat 
els meus companys. Miri el rànquing: vint-i-dos parcs tancats. I no em torni a dir 
que no li desitja a ningú trobar-se en aquesta situació. Sap per què estem en aquesta 
situació? Després de més de sis anys d’inacció política dels mateixos governs que 
vostè, en aquest moment, representa. Poder l’autocrítica és interna, en els diferents 
governs..., que vostè, a dia d’avui, en forma part amb una direcció general.

Cos, com han parlat els meus companys? Miri, un camió, a Tarragona; vint-i-sis 
anys de vida, aquest camió, i continua en un parc de bombers, amb totes les penúries, 
mancances o, com podem veure moltes vegades, amb un motor trencat i la grua que 
se l’ha d’emportar.

Responsabilitat. Avui el volíem sentir parlar de la realitat, contestar als grups 
parlamentaris i als diputats que li hem fet preguntes concretes. Quants expedients 
ha obert? Que vostè ho envia tot a qui és el responsable? Molt bé, però vostè també 
és responsable del retorn. La seva responsabilitat és saber. O no sap com estan els 
parcs? Perquè, si no se n’ocupa, ens ho digui, i, poder, per autoresponsabilitat el que 
hauria de deixar és, poder, de ser director general i, motu proprio, dir: «Guaiti, no 
arribo a més, o no he pogut arribar a més.»

Volem solucions. Sap què passa? Aquest grup parlamentari, igual que la resta 
d’aquests grups, no li desitgen a cap govern que estigui en la situació i en el moment 
que està, però tirar pilotes fora, fugir d’estudi, eludir la seva responsabilitat directa, 
això no és de rebut.

I posar en valor els professionals, que vocacionalment, inclús fora de servei, es 
mobilitzen quan tenim un ensurt i un incendi, en tot moment. Però sap quina és la 
responsabilitat de la seva direcció general i de la conselleria en el seu total? Tenir 
la cura d’un cos, com també s’ha dit, envellit, un cos que estem a pocs mesos de co-
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mençar a veure totes aquelles jubilacions que ens tornaran no només a deixar sota 
mínims, sinó en una situació... Sap quina és la pena i la situació que jo no vull tor-
nar a veure a Catalunya? Vint-i-dos parcs de bombers tancats, per la mala gestió, no 
nostra, del seu govern, del govern del qual vostè forma part i de la seva conselleria, 
de no posar solucions reals als problemes reals.

I, com li he dit abans, quan parlem de bombers, parlem de seguretat. Si vostè 
al que ha vingut aquí és a «qui dies passa, anys empeny», no ens aporta solucions. 
Com li dic, responsabilitat.

Tractament del cos? Vostè ens ha demostrat que ha suspès el futur del cos. I amb 
el que ens ha vingut a explicar ha tornat a suspendre. I el més greu: solucions als 
problemes reals que no hem vist envers al que ens ha explicat; ha tornat a suspendre. 
Jo crec que el seu Govern, que la seva conselleria té un problema, però té un proble-
ma d’inhabilitat amb la gestió i, poder, de posar l’ull...

I no em torni a dir que necessitem diners i necessitem pressupost. Ja l’hi he 
dit: un pressupost que no ens han presentat. Però el més greu: hem vist, fa quatre 
dies, una notícia de 421 milions d’euros –miri si es podrien arreglar coses, eh?, no 
tindrien cap problema a Interior– que van anar a Acció Exterior per publicitar un 
procés a Europa.

Gràcies.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Anem a veure. Senyor Pardo, vostè, ara, crec que ens ha fet 
una explicació raonable; no m’acaba, diguem-ne, de fer el pes amb el que jo m’espe-
rava, però és una cosa bastant raonable. Vostè deia que la diagnosi feta ja està feta 
mil vegades, el conseller el vam escoltar l’altre dia, «vostès ja tenien la informació». 
Sí i no, senyor Pardo. Teníem la informació a grans trets, però, clar, vostè..., esperà-
vem que concretés alguna cosa. Quan el conseller ens presenta un pla estratègic ple 
de milions i de licitacions futures, el que volem saber és quan es fan aquestes lici-
tacions, quan tindrem el material disponible als parcs. L’hi han preguntat i vostè, si 
no ho he entès malament, ha dit que d’aquí a dos o tres setmanes hi hauria alguna 
cosa publicada. Publicada una licitació d’aquí a dos o tres setmanes? Però si hauríem 
de tenir ja el material.

Són aquestes concrecions les que volíem de vostè i no les hem trobat. I, clar, per-
doni, aquesta astúcia –estem amb les astúcies un altre cop– de venir aquí i fer una 
primera intervenció tècnica... Diu: «Ah, és que ja m’esperava la canya; la de veritat 
ve després.» Però què és això, senyor Pardo? No entenc això. Però si volem ajudar 
en la situació que hi ha, no volem fotre-li canya a vostè. Però és que s’ha equivocat 
completament amb l’estratègia; l’hi dic així de clar: s’ha equivocat vostè completa-
ment amb l’estratègia.

Clar, parla d’acord de país, de que aprovin pressupostos. Escolti, una mica d’hu-
militat. Si vostè vol fer de polític, vingui aquí, però crec que vostè és un tècnic. Jo 
crec que no ha de jugar, vostè, a la política. Perquè si juguem a la política, li diria: 
«Home, no és massa seductor demanar-nos que aprovem aquí els pressupostos, quan 
els altres es tomben i hi ha, fins i tot, unes eleccions generals per culpa d’haver tom-
bat els pressupostos.» Si entrem en política –jo no volia entrar amb vostè a parlar de 
política–, podríem també determinar això: quina seducció se m’està fent a mi, de-
manant-me que aprovi uns pressupostos, tombant els del meu partit a Madrid, amb 
un risc de que entri la ultradreta, a més?, que sembla que a alguns els interessa que 
entri la ultradreta. No ho entenc, no entenc la seva estratègia d’avui.

Coses concretes. Diu: «El parc de Tarragona.» Bé, el parc de Tarragona..., jo sé 
que és molt difícil la situació. Jo sé que estan parlant amb l’Ajuntament de Tarrago-
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na. Si jo intentaré ajudar, també, amb l’Ajuntament de Tarragona, el que pugui ser. 
Però el plantejament, ja, de fer un manteniment, de rentar la cara al parc és erroni, 
perquè, per molt milió o milió i escaig que hi posin, que aboquin allà, no aconse-
guiran solucionar la situació; la situació s’arregla fent un parc nou. I sé que hi ha un 
problema de terreny; bé, parlem del problema de terrenys. Però el seu plantejament 
de partida ja era negar-se a parlar d’un parc nou, per la informació que jo tinc. Pot-
ser m’equivoco. Tant de bo m’equivoqui.

Llavors, qui ha portat el sistema a ser insostenible, senyor Pardo? Amb la situació 
que tenim, hi estem tots d’acord, però qui l’ha portat a ser insostenible? És que vos-
tè, si no ho tinc mal entès, estava també abans, porta uns anyets; amb la qual cosa, 
home, una mica corresponsable de la situació ho deu ser. 

Fins i tot, alguns companys dels grups que donen suport al Govern l’hi han apun-
tat. Li han fet..., més soterradament, més suaus, però li han fet les mateixes críti-
ques, senyor Pardo, respecte a la seva intervenció, i li han demanat més concreció i 
li han dit que no s’esperaven aquesta intervenció.

I, en fi, també, amb el tema de la normativa també m’ha sorprès, no?, perquè ara 
resulta que el problema és que els ajuntaments de més de vint mil habitants que no 
han deixat la competència no paguen. I des de quan sabem això? Si està la llei des 
del 2003, si ja ho hem vist. I per què no s’ha demanat abans? Quantes comunica-
cions s’han fet als ajuntaments? Des de quin any s’han fet les comunicacions? Quan 
es reuneix...? Ha dit que demanava la reunió de la convocatòria de la subcomissió. 
Quan s’ha demanat la convocatòria? Ara? Però aquesta situació suposo que no ve 
d’ara, ve d’abans. Llavors, deu fer anys que estem convocant la subcomissió per de-
manar als ajuntaments de més de vint mil habitants que no paguen que paguin, en-
tenc. Bé, doncs no és una situació sobrevinguda, precisament, perquè és una llei del 
noranta i escaig i del 2003. Clar, és que sembla més un joc de..., en fi, de «trileria», 
no?: «Ara em busco això per donar-los contestació.»

I jo li insisteixo amb la pregunta que li he fet. I l’hi dic, no li faig per impertinèn-
cia, li faig aquesta pregunta perquè veig una insensibilitat amb la situació del Cos 
de Bombers, amb la situació de les persones que treballen al Cos de Bombers, amb 
els plantejaments que fan; no que vostè sigui insensible amb ells, ja entenc que no, 
és el seu cap i, segurament, encara que només sigui per la pressió que rep, no pot 
ser insensible. Però amb els plantejaments que fa, amb els plantejaments que ha fet 
avui en aquesta comissió, veig una certa inconsciència de la situació que tenen ells, 
de veritat l’hi dic, i no sé si els mecanismes per comunicar-se amb ells, per relacio-
nar-se amb els treballadors i les treballadores... On van les propostes? Les queixes 
que fan, per exemple, això es tramita? Es genera alguna base de dades per poder 
fer les propostes, després consensuades amb els treballadors? Tot això m’agradaria 
saber-ho.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. la veritat és que estic una mica al·lucinat de com 
ha funcionat aquesta comissió. Jo la primera consideració que li faria és que la ido-
neïtat de la compareixença la formula aquest Parlament, no vostè. És a dir, és que no 
ho havia vist mai, això, eh?, que algú comparegui i digui: «Bé, sí, vostès m’han fet 
aquí vindre a comparèixer per saber la condició del Cos de Bombers, però jo consi-
dero més adient que vostès es mirin la compareixença del conseller, que jo he vingut 
aquí a parlar d’una altra cosa.» És que no funciona així. No ho sé, és que em sembla 
una mica irrespectuosa, la seva actitud. M’ho ha semblat a la primera intervenció, i 
a la segona intervenció encara m’ho ha semblat més.
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Crec que quan un director general compareix del que vol, i després es treu de la 
màniga una segona intervenció amb powerpoints i l’omple de chascarrillos, dient: 
«Bé, si tant els interessa, si no sé què...» Clar que ens interessa. Estem perdent la tarda 
aquí, escoltant-lo, perquè hem demanat que vingui aquí a escoltar-lo. I, per tant, l’inte-
rès nosaltres ja l’hem demostrat. És que és aquest Parlament el que demostra l’interès, 
no el compareixent; el compareixent s’ha de cenyir a la seva obligació de comparèixer 
en base al que se l’ha citat.

Jo anava a demanar al president empara a la Mesa, a la meitat de la seva interven-
ció, amb referència a l’article 59. Però, clar, com que vostè ha començat a parlar de la 
llei i, després, del pla del 2017, he pensat: «Bé, no l’aturis ara, que potser arribem, al 
final de tot, al motiu de la compareixença.» Ja veig que no. Així que demanarem em-
para a la Mesa perquè comparegui vostè i faci el que creiem que hauria d’haver fet i 
el que creiem que és motiu de la seva compareixença, que és una diagnosi completa 
de la situació del Cos de Bombers en aquest país, que crec que és suficientment relle-
vant, no només per la seva funció en aquest país, sinó per la seva situació, com perquè 
el director general no fugi d’estudi i no es comporti amb aquesta actitud com s’està 
comportant avui, i faci una diagnosi, en aquest Parlament, de la situació. I després, 
òbviament, després de la diagnosi, vostè pot posar sobre la taula les necessitats pressu-
postàries o els instruments de planificació que tenen, però fer... És a dir, és una mica... 
Ficar diapositives del que s’ha planificat i no haver fet una avaluació de l’execució, de 
com està avui la situació, no ho sé, em sembla també una mica comparèixer per com-
parèixer, perquè si alguna cosa comparteixo amb el que ha dit vostè, és que tot el que 
ha dit ho podíem haver sabut sense que hagués vingut vostè; però jo crec que això diu 
més de la seva intervenció que del motiu d’aquesta compareixença.

Per tant, nosaltres avui el que li demanàvem és sortir d’aquí amb una diagno-
si àmplia, més àmplia que la que va oferir el conseller, per raons òbvies, perquè és 
conseller, i vostè té un contacte directe i té un coneixement més profund de la situa-
ció. I, per tant, sortir amb una diagnosi àmplia que pogués ser el màxim de compar-
tida. Perquè jo crec que tots els grups parlamentaris, més enllà dels equilibris que 
hagin de fer per estar a l’oposició o per estar al Govern, segurament compartiríem el 
motiu de la diagnosi. Fer una diagnosi de l’estat d’execució d’aquelles coses a què ja 
s’havien compromès, que crec que és de calaix que la puguem fer. I, després, conèi-
xer els compromisos futurs, a curt i a mitjà termini, per complir amb els compromi-
sos adquirits. És que jo crec que no era tan..., és a dir, no estava tan fora de lloc, el 
motiu d’aquest compareixença.

I, per tant, nosaltres demanarem empara a la Mesa i que comparegui vostè les 
vegades que sigui necessari perquè assumeixi vostè que qui exerceix les funcions 
de control en aquest país és el Parlament i no el compareixent. I, per tant, nosaltres 
tornarem a demanar la seva compareixença els cops que sigui necessari, perquè crec 
que, a més, l’actitud, si m’ho permet, chulesca que ha tingut avui vostè aquí..., li deu 
anar molt bé a vostè per donar-se cops al pit a vostè, però trobo que està fora de lloc 
en aquest Parlament. I si vostè, el pròxim cop que ve, torna a vindre amb la mateixa 
actitud, doncs demanarem una tercera compareixença, sense cap problema.

Perquè crec que els que teniu responsabilitats en l’execució, també, dels mandats 
d’aquest Parlament, teniu la responsabilitat d’assumir que en aquest país ningú està 
per sobre del Parlament i que un pot ser mot chulillo, però compareixerà els cops 
que calgui per donar les explicacions que se li exigeixen des d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.
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Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Senyor Pardo, en aquesta segona intervenció que ha fet 
ara, ha detallat una mica més quins plans estratègics hi ha respecte a com abordar 
el problema que pateix i viu el Cos de Bombers de la Generalitat.

Ens ha dit que tots sabem quina és la situació; és evident, els grups li han fet es-
ment de quina és la situació. Segurament, s’ha reunit infinitat de vegades amb els 
sindicats i amb diferents membres d’efectius del Cos de Bombers i li han pogut de-
tallar quina és la situació.

Ha fet esment que mai més pot passar una situació com la que tenim ara; hi es-
tem completament d’acord, tots els grups parlamentaris, que no pot passar mai més 
una situació com la que pateix actualment el Cos de Bombers, perquè ni el país s’ho 
mereix ni la ciutadania tampoc s’ho mereix.

Dels diferents plans estratègics..., ha parlat sobre el tema de personal, renovació i 
adquisició de vehicles, el pla de renovació i manteniment de material, el pla de reno-
vació i manteniment de vestuari, pla d’inversions i infraestructures, amb una inver-
sió total de 207 milions, amb aquest pla quinquennal fins al 2022. Ens ho ha esmen-
tat una mica de passada, una mica ràpid. Ens hagués agradat, potser, una mica més 
detallat, per tal de..., detallar una mica tots els plans estratègics, totes les accions que 
cal abordar per a posar remei i solució a la situació crítica que pateix el cos.

Ha fet esment, també, una mica del que han fet des del departament, des de l’11 
de juny que va entrar al Govern aquesta direcció general, amb el tema de la convo-
catòria de 150 places de bombers..., de 250 places de bombers, el concurs de pro-
mocions i el tema de material i licitacions, amb més de cinquanta licitacions, per un 
import de 148 milions d’euros. Ha dit que faria falta una definició d’un pla de contin-
gència i un pressupost per abordar moltes d’aquestes accions. És evident que moltes 
de les accions que cal dur a terme per a posar solució a la situació crítica que pateix 
el cos requereixen disponibilitat econòmica; per tant, requereixen l’aprovació d’un 
pressupost. Crec que aquí tots els grups som conscients de que estem en una situa-
ció límit i, per tant, per abordar aquesta situació límit, calen diners, calen recursos 
econòmics per afrontar-ho. Per tant, és molt important també que s’aprovi un pressu-
post, per tal de començar ja a engranar, a posar en pràctica, a posar en funcionament 
aquests plans estratègics que ens ha esmentat.

I, finalment, ha fet esment que necessitem un acord de país per a emergències. 
Completament d’acord. Crec que tot los grups són conscients que cal aquest acord 
de país per a emergències i crec que tots ens hem de posar a disposició del departa-
ment i a disposició del Cos de Bombers per treballar plegats, perquè existeixi aquest 
acord de país per a emergències, perquè és el que és necessari, és el que fa falta i és 
el que hem d’aconseguir fer efectiu per tal de seguir tenint i no veure perjudicada la 
situació del cos i seguir tenint un model d’èxit, exemplar, com és el Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, una intervenció molt curta, però donar-li les gràcies per 
les explicacions que ens ha donat d’aquests 207 milions d’euros en l’estat de trami-
tació que estaven i també com estava la nova convocatòria de bombers i la de pro-
moció interna.

Em quedo amb el que ha dit vostè d’un acord de país, que cal un acord de país; 
un acord de país que jo, en aquest Parlament, em veig amb cor de prospectar; un 
acord de país que en aquest Parlament em veig amb cor de trobar punts en comú 
amb els altres grups, més enllà del que deien ells «qui forma part del Govern i qui 
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forma part de l’oposició»; em veig amb cor, en l’àmbit de la seguretat i en l’àmbit de 
l’extinció d’incendis i en el de salvament, de trobar aquest acord, conscients de la 
situació que es troba, director general –conscients de la situació que es troba.

Fer especial èmfasi, que ja ho han fet els meus companys, en la professionalitat 
del cos. Sovint, la professionalitat dels bombers supleix les carències i les manques 
de material o les mancances que té el mateix sistema. I la setmana que ve em sem-
bla que farem la reunió amb el conseller d’Interior, el conseller d’Administracions 
Públiques i el vicepresident i conseller d’Economia –també hi estan convocats els 
sindicats, eh?, president–, en virtut de la qual també espero que trobem alguna solu-
ció. I jo, sincerament, no l’he trobat chulillo, però...

Treballar, treballar, treballar i perseverar.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Ara, té un breu torn de resposta als grups parla-
mentaris. Si no el vol esgotar, doncs, donem per conclosa la compareixença.

I farem un breu recés de tres, quatre minuts, per acomiadar els compareixents i 
per desmuntar una mica el sistema tecnològic que tenim muntat.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a les cinc.

El president

Bé, doncs reprenem la sessió.
Com els havia informat a l’inici de la sessió, el punt número 2 de l’ordre del dia, 

el grup proposant l’ha retirat.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la 
seguretat de certs barris de Figueres

250-00558/12

Per tant, el següent punt de l’ordre del dia és el punt número 3, que és el debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre l’impuls de 
mesures per augmentar la seguretat de certs barris de Figueres; presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la paraula l’il·lus-
tre senyor Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. Miren, en Figueres, 
ciudad que estoy seguro que todos conocen, tenemos una situación geográfica pe-
culiar. La ciudad está situada en una zona fronteriza entre España y Francia y ello 
hace que las necesidades en materia de seguridad sean particulares y especialmente 
sensibles, pues los requerimientos no son iguales a los de otras zonas de Cataluña 
de características sociodemográficas similares.

Durante los últimos años, entre los ciudadanos de Figueres, ha aumentado nota-
blemente la sensación de inseguridad. De hecho, la seguridad o la falta de la misma 
es una de las principales preocupaciones que tienen actualmente los vecinos y lo es 
con motivo suficiente, y les daré algunos datos.

Los delitos y las faltas aumentaron, durante 2018, un 10,8 por ciento, y los robos 
con fuerza en domicilio prácticamente en el último año se han doblado. Y es que 
además, en líneas generales, hubo, durante 2018, un aumento de todos los tipos de 
delitos. No solo eso, sino que también, durante los últimos meses, los comercios del 
centro histórico –y también durante las últimas semanas– han sufrido una oleada 
de asaltos, desperfectos, que han puesto en alerta nuevamente –porque no viene so-
lamente de ahora, sino que ya lo venimos arrastrando desde los últimos años– a los 
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comerciantes y son ellos mismos los que, a través de sus asociaciones, han reclama-
do que Interior destine a la ciudad más efectivos de Mossos para reforzar las tareas 
de vigilancia y de prevención.

Creo que todos se pueden hacer una idea de qué puede suponer este aumento de 
la inseguridad en una ciudad cuyo principal activo precisamente es el turismo y el 
comercio. Pero lo que hoy nos trae aquí es un tema que ya se ha debatido en otros 
momentos y que todos conocen, que es la sensación de inseguridad que viven todos 
los vecinos de la zona oeste.

Miren, esta es una área donde la sensación de inseguridad es muy cierta, y mu-
chos vecinos viven con temor, con resignación, con enfado, con tristeza su día a día. 
Durante los últimos años, en esos barrios ha habido tiroteos, ha habido robos en 
domicilios, vehículos y mobiliario urbano quemado, amenazas, intimidaciones, ve-
hículos que circulan habitualmente en contra dirección, hacen trompos en medio de 
la calle, exceden los límites de velocidad y un sinfín de actos incívicos. Sin olvidar 
dos de los principales problemas que arrastra esa zona y que están relacionados: por 
una parte, cultivos ilegales de marihuana en casas de particulares y que usan frau-
dulentamente los servicios tanto de agua como de electricidad, y constantes cortes 
de suministro eléctrico que se producen en determinados sectores de la zona y es-
tán calculados, por ejemplo, en el último año 2018, en más de ciento treinta cortes 
anuales, y que en muchas ocasiones llegan a sobrepasar varias horas la duración.

Miren, esta situación es vivida dramáticamente por cientos de familias que re-
siden en esa zona. No solo lo viven con temor y sensación de inseguridad, sino que 
además ven como sus barrios se degradan, y sus viviendas, adquiridas con muchí-
simo esfuerzo, pierden constantemente el valor hasta situaciones irrisorias, por el 
simple hecho de esa falta de seguridad y degradación de unos barrios en los que los 
precios de la vivienda no para de caer. Para muchos de estos ciudadanos, que por 
encima de todo quieren a su barrio, vivir en esas condiciones se ha convertido en 
todo un reto. Yo no sé si se pueden imaginar ustedes qué supone vivir en unos ba-
rrios donde ves que constantemente se van degradando, o vivir con constantes cor-
tes eléctricos por culpa de otros vecinos que tienen pinchada la luz para cultivar y 
traficar con marihuana. ¿Ustedes se pueden imaginar el sufrimiento que estas situa-
ciones causan a todos los vecinos?

Miren, estos barrios necesitan una importante inversión en todos los sentidos, 
pero lamentablemente la Ley de barrios lleva años sin contar con presupuesto para 
nuevos proyectos, lo que dificulta enormemente la recuperación urbana de estas 
áreas. La acción sobre estos barrios requiere planes integrales que contemplen mejo-
ras urbanas, inversión económica, recuperación comercial y medidas sociales. Esto 
no se lo voy a negar: la solución no pasa exclusivamente por medidas policiales. 
Pero estamos en la Comisión de Interior, y desde aquí sí que podemos empezar a 
poner el grano de arena que mejore día a día la vida de los vecinos de estos barrios.

Las personas que viven honradamente, que se ganan la vida con el sudor de su 
frente, que pagan sus impuestos y que crean comunidad merecen tener unos barrios 
dignos, y eso empieza por recuperar la seguridad que caracterizaba a esas zonas 
años atrás. Estas medidas que aquí les proponemos con la propuesta de hoy son las 
que necesitan para poder poner coto a aquellos que viven principalmente del tráfico 
de marihuana y que pinchan la luz no por motivos de pobreza energética o por moti-
vos sociales, sino única y exclusivamente por hechos que son constitutivos de delito.

Por eso me gustaría hoy pedirles su ayuda y que nos ayudasen a poner en marcha 
estas medidas, porque las creemos muy necesarias para poner coto y para devolver 
la seguridad a muchos barrios de Figueres que tanto la necesitan actualmente.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. Hi han esmenes presentades pels grups parla-
mentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Hi ha un total de quatre esmenes. Per 
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defensar les esmenes presentades, primerament, en nom del Grup Parlamentari Re-
publicà, té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, manifestar que hem estat negociant 
amb el diputat Amelló el tema de les esmenes que hem presentat des del nostre grup; 
no ens les ha acceptat. No obstant això, sí que voldria fer algunes matisacions a la 
proposta de resolució en concret.

En primer lloc, a l’exposició de motius parla d’unes dades de l’augment de roba-
toris amb força i a l’interior dels domicilis. És evident i les dades són clares de que 
hi ha hagut un augment, els últims mesos i anys, d’aquests robatoris amb força, però 
específicament les dades de què parla a l’exposició de motius no són exactament les 
dades reals. Ha augmentat, sí, però no tant, amb un índex tan elevat com explica a 
l’exposició de motius.

En segon lloc, dir que l’objectiu del Cos de Mossos d’Esquadra i de la policia 
local és de reduir aquests actes de robatoris amb violència i de robatoris a l’interior 
dels domicilis. De fet, ja hi ha un pla d’actuació conjunt entre la Guàrdia Urbana de 
Figueres i els Mossos d’Esquadra per a abordar aquesta situació, que s’ha anomenat 
el pla Alba, que és vigent. 

Malgrat no acceptar-nos les esmenes, nosaltres votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució, d’aquests punts, bàsicament perquè moltes de les qüestions que 
parlen aquí s’estan duent a terme. Perquè sí que s’estan fent actes operatius de pre-
venció i detecció; també s’estan fent controls d’antidrogues, i també s’estan fent con-
trols d’inspeccions.

I a l’últim punt, d’elaborar un pla de xoc integral, doncs també hi estarem 
d’acord. És evident que la situació i el problema a Figueres existeix; per tant, buscar 
abordar-lo. Cal destinar-hi tots els recursos humans i suficients per a poder posar-hi 
remei, i per això des del nostre grup donarem suport a aquesta proposta de resolució, 
malgrat que no hagin acceptat les esmenes que hi hem presentat.

Moltes gràcies.

El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, senyor Amelló, tornar-lo a trobar aquí debatent..., no és la 
primera vegada que ens trobem. S’ha descuidat de dir que està al costat de Borrassà; 
això és una cosa que li dona avantatges, eh? Estar al costat de la frontera l’empitjora, 
però estar al costat de Borrassà l’afavoreix.

Bé, l’hi ha dit la meva companya: les dades que ens dona no acaben de cenyir-se 
ben bé a la realitat, eh?, estan una mica magnificades. Però, bé, no hi entraré. No hi 
entraré, perquè això de les dades mareja.

Ens demanen fer un control i inspecció contra el frau elèctric, amb una perio-
dicitat quinzenal durant tot el 2019. Home, el Parlament de Catalunya no sé si pot 
determinar a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb quina periodi-
citat ha de fer les inspeccions contra el frau elèctric, eh? Les inspeccions contra el 
frau elèctric mouen la policia dels Mossos d’Esquadra, mouen els serveis d’Endesa, 
mouen els de les concessionàries d’Endesa, mouen el Departament d’Indústria de la 
Generalitat, la guàrdia urbana, etcètera. Però sí que li diré que l’any passat es van fer 
cinquanta-un dispositius. Per tant, atenent que hi ha cinquanta-dos setmanes, se’n 
van fer més que quinzenalment.

Des de fa cinc anys, hi ha el dispositiu Alba, conjuntament amb la guàrdia urba-
na i Endesa, en la previsió del cultiu de marihuana i del frau elèctric. I li repassaré 
els que es van fer l’últim trimestre. El 5 de setembre del 2018, 313 plantes de ma-
rihuana; no es va localitzar cap persona. El mateix dia, 106 plantes de marihuana 
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i dues persones denunciades. El 10 de setembre –del 5 al 10, cinc dies–, no es van 
localitzar plantes, 17 portalàmpades, 16 làmpades, temporitzadors; es denuncia una 
persona. En un altre immoble, 196 plantes, 20 transformadors. En un tercer immo-
ble, el mateix dia 10 de setembre –cinc dies després del 5 de setembre–, 181 plantes, 
cabdells i nombrós material de cultiu de substàncies estupefaents. El 4 d’octubre, 3 
ventiladors, 17 portalàmpades, 18 transformadors i dos aparells d’aire condicionat; 
Endesa fa diferents talls de corrent. El dia 24 d’octubre s’intercepten vehicles amb 
15 quilograms i 475 grams de marihuana i cartutxos. El 2 de novembre, la detenció 
y denuncia de 195 plantes de marihuana. El 13 de novembre, un dispositiu planifi-
cat amb Endesa; es detecten 13 fraus. L’11, 12 i 13 de desembre, dispositius conjunts 
–l’ABP de Figueres, els ARRO, la guàrdia urbana– per actualitzar el padró de muni-
cipi: 28 habitatges no els obren. El 18 de desembre de 2018 es fa una altra inspecció 
en el barri de Sant Joan de Figueres i es torna a trobar una plantació de marihuana. 
Al llarg del 2018 –al llarg del 2018– s’han fet 725 inspeccions per detectar frau elèc-
tric –se n’han trobat 170 casos–, i s’han dut a terme 50 actes d’inspecció al barri de 
Sant Joan, al sector oest de Figueres.

Continua el 2019 exactament igual, eh?: 18 de gener, 25 de gener, 12 de febrer, 
13 de febrer, 27 de febrer. I ahir, ahir i avui, dilluns, es van inspeccionar 150 habi-
tatges; es van detectar 23 casos de defraudacions i 4 tenien a veure amb conreus de 
marihuana, conjuntament amb EMTE, conjuntament amb Endesa.

Aquí vostè ens parla també que treballem conjuntament amb la guàrdia urbana. 
Aquests dispositius, el dispositiu Alba, sempre es fa conjuntament amb la guàrdia 
urbana, i vull aquí, ara que n’estem parlant, agrair la tasca de l’inspector en cap, Jo-
sep Maria Riera, de la Policia Local de Figueres, i a l’inspector en cap de l’ABP de 
l’Empordà, el senyor Alfons Sànchez, per la cura i la dedicació que tenen, especial-
ment en aquest barri.

També s’ha detectat un grup itinerant, amb procedència de Lloret de Mar, que ha 
estat interceptat i que sembla que sense que aquest grup actuï en l’àmbit de Figueres 
és probable que es redueixin el nombre de detencions i és probable que es redueixin 
el nombre de delictes.

Miri, fa cinquanta-un anys que visc a 3,6 quilòmetres d’aquest barri –cinquan-
ta-un. He vist fer controls, revisions, helicòpters, armes llargues, armes curtes. Ja ho 
havia vist fer a la Guàrdia Civil amb Land Rovers això, allà, jo –a la Guàrdia Civil 
amb Land Rovers. Ho he vist fer als Mossos d’Esquadra. Tantes forces i cossos de 
seguretat com hi enviïn no solucionaran el problema, perquè el problema no està en 
el nombre d’efectius policials que hi destinem; tenen un problema molt més gran. 
Allà hi ha un problema d’educació, hi ha un problema d’absentisme escolar, hi ha un 
problema de serveis socials, de salut, de salut pública, urbanístic, de concentració 
de persones. Ha esdevingut, amb la diferència de legislació entre la legislació espa-
nyola i la legislació francesa, un lloc de venda habitual de substàncies estupefaents. 
Sense aquests canvis –sense aquests canvis– no solucionarem els problemes.

Vostès ens presenten una PR plena de demagògia, basada exclusivament en la 
policia. La policia hi treballa. Vostè sap que l’ajuntament també hi treballa. Nosal-
tres li hem presentat unes esmenes que fonamentalment el que feien era indicar que 
aquestes feines que ens vol encomanar al Parlament, aquestes tasques que vostès 
ens demanen, ja es fan, que no s’inicien a partir d’ara. Vostè no ens les ha acceptat. 
Molt bé. En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor perquè som conscients de la 
necessitat que té aquest barri que es continuïn fent les polítiques que s’estan fent fins 
ara, en matèria policial sobretot

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, 
en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carles Castillo.
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Per explicar molt breument que, en general –ja ho he dit algu-
na vegada–, no ens agraden aquest tipus de propostes de resolució ad hoc. Hi ha un 
problema generalitzat a tot Catalunya de seguretat, de manca d’efectius, en aquest 
cas, de Mossos d’Esquadra, i, per tant, no ens agrada dir això.

Amb els arguments que s’han posat avui damunt la taula i amb l’especialitat, di-
guem-ne, que té la situació, doncs hi votarem a favor, simplement. Anunciar el vot 
a favor.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Reitero el que ha dit el company, i ho reitero perquè estem a prop 
de les eleccions municipals. Fora bo que no convertíssim totes les comissions en una 
batalla de «jo en aquest municipi tinc perspectives electorals; vinc al Parlament a 
presentar mocions per posar-me la medalla». Crec que no és la forma d’abordar els 
problemes que tenim de seguretat pública ni relacionats amb el tràfic de drogues a 
Catalunya. I crec que aquesta excessiva localització dels conflictes, si no respon a una 
anomalia que s’autojustifiqui, no té lloc.

En tot cas, m’ha emocionat molt la intervenció de Ferran Roquer, que hi ha hagut 
moments que semblava un agent de la DEA llegint el «parte» de confiscació. Trobo 
que algun dia haurem de tenir també una reflexió com a país, de quins perjudicis 
provenen directament de la situació d’il·legalitat de certes drogues, com la marihua-
na, o del conjunt de drogues. Trobo que aquesta reflexió també l’haurem de tenir 
algun dia com a país.

Però, en tot cas, hi votarem a favor; també alertant una mica de que segurament 
el populisme punitiu, el populisme de fer de la seguretat la via central per tenir ciu-
tats més cíviques i amb menys problemes d’inseguretat, menystenint les dificultats 
socioeconòmiques que travessa el nostre país, probablement pot ser rendible elec-
toralment en alguns casos, però segurament no és la via per aconseguir ciutats amb 
menys problemes de convivència i de civisme.

Moltes gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta. Sempre hem 
sigut partidaris que on hi han problemes més greus sobre manca de seguretat es 
reforci la presència policial. És una llàstima que els dos grups que donen suport al 
Govern no vulguin coordinar-se amb la resta de forces policials, evidentment per 
un prejudici claríssim, tenint en compte, a més, on està situada Figueres i quina és 
la seva fesomia i geografia. Però, malgrat això, nosaltres votarem a favor de la pro-
posta.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il·lustre senyor 
Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Primeramente, agradecerles a todos los partidos que, por fin, después de tener 
que presentar varias veces esta propuesta aquí –no la traemos en diciembre, sino que 
la hemos traído varias veces–, por fin hayan decidido dar el apoyo.
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Hemos rechazado las enmiendas, simplemente porque son totalmente inconcre-
tas, no ponen ninguna fecha ni ningún tipo de compromiso serio, más allá de decir 
que van a seguir trabajando de la misma manera. Nosotros creemos que el trabajo que 
han hecho no era suficiente hasta este momento ni con la suficiente continuidad. Lo 
que nosotros estábamos buscando es un trabajo continuado. 

Y yo felicito al señor Ferran Roquer por esa buena vista, que desde 3,6 quilóme-
tros puede ver lo que está sucediendo (veus de fons), lo que sucede en el barrio, en 
toda la zona oeste. ¿Sabe quién lo ve muy bien? Los vecinos que viven allí. Y los 
vecinos que viven allí, durante los últimos cinco años, no han visto toda esa política 
de seguridad que usted está diciendo que se ha desplegado. Porque ustedes sí que 
han hecho electoralismo, que, a partir del momento en que cambiaron el alcalde de 
esa localidad, sí que intensificaron los controles en la zona. Pero durante los años 
anteriores no hemos tenido todo eso. Y por esa razón tenemos el problema hoy que 
tenemos en este barrio, donde sí que se necesitan todas estas medidas.

Y ya les he dicho: por supuesto que con medidas exclusivamente policiales no 
vamos a solucionar el problema, y lo he dicho en mi argumentación. ¿Pero la forma 
de solucionarlo cuál es? Doten la Ley de barrios de presupuesto y podremos tener 
medidas sociales, podremos tener medidas urbanísticas, que justamente es lo que 
pedimos a través de ese plan integral que solicitamos para estos barrios. Porque lo 
necesitan. Claro que no necesitan única y exclusivamente medidas policiales, nece-
sitan una mejora urbanística, necesitan que las familias que están en riesgo de ex-
clusión social y de pobreza energética se las pueda ayudar, se necesita reactivar el 
comercio de la zona, por supuesto. Si eso es lo llevamos proponiendo nosotros cua-
tro años en Figueras, y lo llevamos proponiendo aquí en el Parlament en las últimas 
propuestas que se trajeron a este Parlamento y a esta comisión, y que ustedes vota-
ron en contra. A lo mejor los que cambian el voto porque llegan las elecciones en 
este momento son ustedes, porque nuestro criterio es el mismo hoy, que hace ocho 
meses cuando se presentó la otra propuesta de resolución aquí. Y nuestro mismo 
criterio hay aquí que en el Pleno del Ayuntamiento de Figueras.

De todas formas, gracias por ese cambio de criterio, gracias por apoyar estas 
medidas policiales, y vayamos a trabajar, a ver si es cierto que durante 2019 vemos 
todos esos controles policiales.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló.
Doncs sotmetem a votació la proposta de resolució.
Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància 
(retirada) (continuació)

250-00535/12

Els volia fer una puntualització respecte a l’ordre del dia, per matisar el que hem 
dit al principi respecte a la retirada del punt 2. L’hem fet decaure de l’ordre del dia, 
tot i que encara no hi ha una decisió presa per la Mesa del Parlament respecte a la 
retirada definitiva de la proposta, sol·licitada per la portaveu adjunta del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, la senyora Marta Ribas, ara fa uns dies, 
el dia 22 de març. Per tant, tècnicament el que fem és retirar-la de l’ordre del dia 
d’avui; encara no decau, però segurament decaurà, després de la resolució pertinent 
de la Mesa.
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Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers.
250-00564/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 4, que és el debat i votació de 
la Proposta de resolució y de les esmenes presentades sobre el tancament de diversos 
parcs de bombers; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la 
proposta de resolució, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez Fisac.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, la propuesta de resolución que hoy traemos a esta Co-
misión de Interior pone en evidencia la situación precaria del Cuerpo de Bomberos 
de la Generalitat de Cataluña. Desde el 11 del XII de 2018, los bomberos se encuen-
tran en huelga permanente de horas extra. Eso quiere decir que no taparán la falta de 
personal y la mala gestión del conseller Buch y la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos, realizando más horas de las que contemplan 
en su jornada laboral. Los bomberos están hartos de tener que realizar quinientas 
mil horas al año para suplir estas deficiencias, ya que ni siquiera realizan su trabajo 
con todas las garantías de seguridad.

Faltan bomberos; unos mil doscientos, según los sindicatos. Pero también falta 
material de trabajo y el debido mantenimiento de este, que va desde la vestimenta 
a material de intervención, los vehículos o las propias instalaciones donde los par-
ques de bomberos tienen todo su personal y material.

El parque móvil del Cuerpo de Bomberos tiene una edad media de diecisiete 
años. Y aquí les muestro, por ejemplo, un camión, que data, su fecha de matricu-
lación, de 1993. Además, nos encontramos que no se realizan los mantenimientos 
adecuados, como por ejemplo un camión que tiene que irse en grúa porque ya no 
puede funcionar, o incluso otro que ha roto el motor y podemos ver todo el líquido 
refrigerante por el suelo. Tampoco, por ejemplo, disponemos de autoescalera, como 
así denunciaban en un tuit los bomberos de Palafrugell, el día 4 de marzo, donde ya 
llevaban veinte días sin autoescalera porque nadie había realizado el mantenimien-
to y no funcionaba. Y los bomberos de Tárrega también denuncian la existencia de 
autoescaleras; ellos sí que tienen, pero como únicamente tienen tres bomberos, no 
cumplen con la normativa interna de seguridad y no pueden utilizarla.

La situación de inseguridad que tenemos actualmente en Cataluña es palpable, 
solo hay que ver los parques de bomberos, que literalmente se están cayendo a pe-
dazos. Y por supuesto los sindicatos no dudan en denunciar esta situación a través 
de Twitter, por ejemplo. Aquí les muestro, por ejemplo, un ranquin, un ranquin de 
parques cerrados, donde lo encabeza Calonge, con treinta días cerrado desde el 11 
del XII hasta el 4 del III, porque esto es un ranquin que se hace mensualmente; eso 
quiere decir que un mes, de estos últimos tres meses, este parque ha estado cerrado.

Y al final de todo esto, de la mala gestión del conseller Buch i la dirección gene-
ral, están las personas. Y es que los bomberos ven con preocupación cómo se acer-
ca la temporada estival, la temporada de incendios. Y ya han convocado una nueva 
manifestación para dentro, exactamente, de dos días, que lo que piden básicamente 
es: «Estem lluitant per uns serveis públics i de qualitat.» Simplemente es eso lo que 
se pide: un servicio público de calidad que garantice la seguridad a todos los ciu-
dadanos.

Y, claro, es que no se creen las promesas del conseller, porque ni hace gestos 
para que se le dé un voto de confianza. Lo hemos visto antes, aquí mismo, con el di-
rector general, donde realmente ha venido a hablar de proyectos, de planes de futu-
ro, pero no realmente de la situación actual de los bomberos, que al final lo que crea 
es la desconfianza de estos y que realmente vayan otra vez a manifestarse, vayan 
otra vez a una huelga, porque las promesas que vienen desde la conselleria o desde 
la dirección general no son para nada creíbles.
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Y por eso desde Ciutadans hemos presentado una propuesta de resolución con doce 
puntos, todos ellos necesarios –ojalá pudiésemos solucionar los problemas con un pun-
to únicamente, pero es que es totalmente imposible con la cantidad de deficiencias que 
sufre el cuerpo–, desde hacer un inventario para detectar el material deteriorado, ca-
ducado y obsoleto, hasta garantizar los derechos laborables de todos y cada uno de los 
miembros del Cuerpo de Bomberos.

Presidente, sobre las enmiendas me pronunciaré en el siguiente turno para ello.
Y, nada, muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Hi han esmenes presentades pels grups parla-
mentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Un total de quatre esmenes presenta-
des. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la parau-
la la il·lustre senyora Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Sens dubte, farem una exposició ràpida, perquè després de 
més de dues hores, avui, parlant del Cos de Bombers, difícilment explicarem gaires 
coses que no haguem dit fins ara, vaja.

És evident que reiterem, per part del Grup Republicà, com ja s’ha dit, el nostre re-
coneixement al Cos de Bombers, a la seva dedicació, a l’esforç, a la professionalitat, 
gràcies a les quals les importants mancances, que tots en som conscients i que estan 
absolutament detectades que pateix el cos..., han sigut molt minimitzats els efectes 
que tenen en la ciutadania, gràcies, hi insisteixo, a aquesta professionalitat.

Ja ho va fer el conseller Buch quan va comparèixer al gener, avui ho ha fet, en 
una altra mesura, el director general en la seva compareixença: s’ha intentat expli-
car tant el detall de totes aquestes mancances, com els plans que hi han per intentar 
solucionar-les al més ràpidament possible, d’una manera realista. I parlàvem dels 
plans estratègics 2017-2022; s’ha parlat del pla de Bombers 2025; s’han posat xifres, 
en les dues compareixences, de les inversions que s’estan fent fins ara, del que s’ha 
licitat fins al moment, de la previsió de com es continua això. I, per tant, hi ha una 
feina realista per intentar donar la volta a aquesta situació, que tots convenim que és 
absolutament insostenible i que cal redreçar al més aviat possible. De fet, el mateix 
director general deia que mai més pot passar la situació que tenim ara. I que, per 
tant, jo crec que és la frase que tots els grups parlamentaris subscrivim fil per randa.

Per tant, d’aquesta proposta de resolució, en molts dels termes que se’ns planteja 
hi estem d’acord. A vegades, en el que no acabem d’estar d’acord és en el detall, o 
a vegades –que per això n’havíem presentat esmenes a diferents punts–, amb el que 
no acabem d’estar d’acord és amb coses de detall, com per exemple que se’ns dema-
ni crear una taula de negociació amb els sindicats de bombers, i en l’esmena el que 
se’ls deia és que ja hi ha una taula de negociació i que, per tant, el que s’ha de fer és, 
això que demanen, seguir-ho treballant en aquella taula.

Més esmenes que s’havien presentat? Doncs a on vostès ens diuen que s’han 
de revertir les retallades, que en realitat el Govern hi aplica els complements, in-
crements salarials, etcètera, nosaltres en l’esmena el que dèiem és: «D’acord; però 
d’acord de conformitat amb les condicions establertes en la Mesa General de Funció 
Pública, que és la qui tracta de revertir com s’ha de fer en tots els cossos del perso-
nal funcionari interí i laboral de la Generalitat que han patit durant aquests anys de 
retallades.» Però, clar, s’ha de fer en aquesta Mesa, perquè és que resulta que és on 
es fa, no ho fan directament en una altra banda.

També havíem demanat altres esmenes, com on se’ns diu «contemplar l’augment 
de les hores de jornada laboral en la retribució anual». Intentàvem millorar-ho, in-
tentàvem concretar-ho. Parlàvem de contemplar la creació de complements retribu-
tius específics. No necessàriament s’ha d’incrementar una jornada laboral, perquè es 
pot fer mitjançant complements.
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I com això..., o, per exemple, quan parlàvem de convocar totes les oposicions ne-
cessàries, que vostès ens demanen que sigui en un termini no superior a dos anys. 
I se’ls deia, explicant-los el mateix que han vingut a explicar-nos ja aquí, que hauria 
de ser en un termini no superior a quatre anys.

En qualsevol cas, se’ns ha dit que no s’acceptava cap de les esmenes. Nosaltres, 
malgrat això, donarem suport a algun d’aquests punts, perquè hi estem absolutament 
d’acord, ja els hi deia. És a dir, no crearem una taula de negociació perquè ja la te-
nim creada. Malgrat això, bé, doncs estarem d’acord en que cal continuar treballant 
en aquesta taula. I insistir en que des del Grup Republicà estem absolutament con-
vençuts que cal revertir, de la manera més ràpida i realista, la situació del Cos de 
Bombers, cosa que ens sembla absolutament imprescindible.

El president

Moltes gràcies, senyora Llop. Per defensar les esmenes per part del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

(L’orador comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) Deia que gràcies, president. I com no podem 
fer dos coses, els homes... (L’orador riu.) Gràcies, president.

Escoltin, nosaltres els hi..., bé, ens hem llegit la seva proposta de resolució. És 
millor..., del que presenten vostès, és millor llegir-se la part dispositiva. I de la part 
dispositiva, creiem que és una proposta de resolució que algunes de les coses que 
demana les ensopega, i les ensopega bastant. Per això, majoritàriament, nosaltres 
donarem suport a la seva proposta de resolució.

Ara bé, en el punt número 5, vostès ens demanen «assegurar que tots els parcs 
puguin romandre oberts amb suficient personal necessari, sense que ningú d’ells es-
tigui obligat a realitzar hores extres per aconseguir-ho». És el que diu aquí, eh? No-
saltres no podem fer això –no podem fer això, nosaltres. No hi ha prou efectius en el 
Cos de Mossos d’Esquadra per, sense la realització de..., perdoneu, de Bombers, per, 
sense la realització d’hores extres, poder obrir tots els parcs de bombers.

Vostès ens plantegen «crear una taula de negociació amb els sindicats de bom-
bers i la Generalitat per deliberar els acords que regiran en el futur del cos». Clar, hi 
ha una taula en la qual es debaten. Hi ha representants dels sindicats, del Govern, de 
les organitzacions..., de totes les organitzacions sindicals de bombers. Doncs bé, és 
en el marc de la taula que ja existeix. Crear una taula nova, si n’existeix una, trobo 
que no és adequat.

Igual que «revertir les retallades del Govern de la Generalitat, amb els comple-
ments i els increments salarials, des del 2006». Hi ha coses que depenen del Depar-
tament d’Interior, i hi ha coses que depenen de la Mesa General de la Funció Públi-
ca. Entenem que les pagues extraordinàries i els complements salarials i les pagues 
de productivitat i la..., s’han de negociar en l’àmbit que toca.

Després, ens diuen «complementar l’augment d’hores de la jornada laboral en 
la retribució anual». No sabem ben bé què volen dir, però si volen dir alguna cosa, 
es pot crear algun complement salarial, algun complement retributiu, que si el que 
volen dir és que serveixi per compensar la pèrdua salarial que es té com a conse-
qüència de no fer les hores extraordinàries, doncs es podria posar el que volem, no 
això que ens demanen.

I després ens diuen que en dos anys cobrim les places. Nosaltres els diem que 
posarem mil persones, mil nous bombers, però els posarem en quatre anys. I vostès 
tampoc ens accepten, o no sé si ens acceptaran o no l’esmena.

En qualsevol cas, nosaltres a la majoria hi votarem a favor; de les que ens accep-
tin les esmenes, també, i si no ens les accepten, nosaltres no podem abocar el Go-
vern a fer coses que no és capaç de fer.

Gràcies.
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El president

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

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Bé, és una proposta de resolució que ens sembla molt con-
venient en general, reiterativa; però no és una crítica als proposants, sinó que és una 
mostra, també, de la situació en la que ens trobem. Al final –jo li dic «terra, mar i 
aire», no?–, si no s’actua en una determinada direcció que és necessària, doncs in-
tentem-ho a través de diferents vies alternatives. I és el que anem fent tots els grups 
parlamentaris, perquè després d’asseure’ns amb els bombers, amb tots els sindi-
cats..., que tots els sindicats s’han posat d’acord, i això ja crec que és una dada molt 
interessant per veure la situació en la que ens trobem, perquè jo no sé si té parangón 
en la història que tots els sindicats de bombers es posin d’acord. En aquest cas estan 
tots d’acord amb que s’ha de trobar solucions a la situació de col·lapse que estem ja 
vivint actualment. I, per tant, davant d’una certa inacció del Govern amb aquesta 
situació, com hem vist avui amb el director general, doncs és indispensable reiterar 
aquestes propostes de millora del Cos de Bombers.

Per tant, nosaltres també votarem a favor de les propostes, de totes les propos-
tes..., i ja està. Hi votarem a favor.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Bé, totalment d’acord amb el company que m’ha precedit. Crec que fa una bona 
recollida d’algunes de les coses que són centrals avui en les demandes del Cos de 
Bombers. Si em permeten el comentari, crec que hi hem trobat a faltar els objectius 
del 2025 i els models de simulació de fums i d’incendis, però, en tot cas, esperem 
que els pugueu incloure més endavant.

Jo faria una reflexió, també, en la línia que deia el company socialista. A mi 
hi ha cossos, diguem-ne..., inclús en temps de molta crisi, hi ha cossos que més o 
menys haurien de ser bastant resistents als cicles econòmics. És a dir, entenem que 
quan hi ha un cicle econòmic de crisi, doncs bé, potser a partir de cent..., algunes 
coses creiem que no són prioritàries, més enllà de la política que defensi cadascú, 
no?, però el Cos de Bombers, que estigui en una situació com està avui en dia..., crec 
que no hauríem d’estar debatent aquestes coses en un parlament democràtic, en un 
país de la Unió Europea. I crec que n’hauríem de ser conscients.

Esperem que ens posem tots mans a l’obra i que no es repeteixin mocions ni es 
repeteixin situacions en el Cos de Bombers com les estem vivint avui.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta; entre altres co-
ses, perquè, malgrat la vehemència del portaveu de Junts per Catalunya, la precarie-
tat del Cos de Bombers ja és crònica pràcticament. De fet, vostè, si no ho recordo 
malament, fa quinze dies fins i tot va dir que no avançaria el pagament del deute que 
tenen amb els bombers voluntaris, en aquesta mateixa comissió.

Dit això, a favor.

El president

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

Gracias, presidente. Bien, les vamos a dar el beneficio de la duda, más que nada 
porque así, de esa manera, ustedes van a tener un compromiso que cumplir. Si bien 
no estamos de acuerdo en que ustedes están haciendo una mesa de negociación 
real y que, digamos, se mantenga, se ratifique en las voluntades de los bomberos 
de mejorar el servicio público que se está dando, porque ya estamos viendo cómo 
se siguen manifestando porque realmente no les están ofreciendo ni un calenda-
rio, por ejemplo, para esta mesa de negociación, ni un principio básico, que es el 
de diálogo permanente –eso no se está dando; les tenemos en las puertas dentro de 
dos días–, pero sí que es cierto que, si tienen esa voluntad, mejor que se quede por 
escrito, que lo tengamos todos los ciudadanos presente. Y, por lo tanto, la enmien-
da 1 sí que la aprobaríamos, la aceptaríamos.

La enmienda 2 no podemos aceptarla. Está claro que ustedes, con el Gobierno, 
han establecido, pues, el retorno de las pagas extras para el año 2026. No creo que 
sea de recibo que un cuerpo como el de bomberos, que vela por nuestra seguridad 
día a día, y que además se juega la vida en ello, tenga que recibir una paga extra 
después de veinte años, cuando se acometieron los primeros recortes en el año 2006. 
Esta enmienda, pues, por supuesto, no la podemos aceptar. Nosotros pensamos que 
este retorno debería de ser cuanto antes.

Sobre la enmienda número 3, nos da igual como sea, sea a través del sueldo 
íntegro, o a través de complemento, pero que esas horas que se están haciendo de 
más estén garantizadas en un sueldo, a través de la conselleria, para que esta gente, 
pues, estos bomberos que tienen que hacer horas extras para cumplir la deficiencia 
de los parques, las puedan realizar con total seguridad. Lo que no podemos acep-
tar es que esta inseguridad que ustedes les están ofreciendo lo que haga es que ha-
gan huelga de horas extra y, por lo tanto, se cierren los parques. Porque al final el 
problema que tenemos es que tenemos parques cerrados. Usted me decía que si us-
tedes, pues, pusieran todos los parques a funcionar, con un aumento de plantilla y 
tal, no tendríamos efectivos. Efectivamente, justamente por eso, es este punto de la 
propuesta de resolución, porque ya lo sabemos, que no tenemos efectivos. Cree más 
plazas. Prevean que hay jubilaciones dentro de poco. Incrementen las plazas. Se han 
quedado en mil plazas y de momento hay 250 que aún..., o sea, se ha anunciado, 
pero no sabemos realmente cuando se van a conseguir, con el consiguiente tiempo 
que tendremos hasta que los tengamos en plantilla. Este punto, esta enmienda 3, la 
aceptaremos.

Sobre la enmienda 4, sí que es cierto que tienen el Plan estratégico 2017-2022, 
donde se contemplan las plazas a cubrir. Pero es que estamos ya en 2019, el plan 
empezó hace dos años. Van un poco tarde, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer 
es ponerse las pilas, la convocatoria que se ha hecho ahora tirarla adelante y cuanto 
antes, porque enseguida vamos a estar en el 20 y necesitaremos otra de 250, como 
se comprometió el conseller, hasta llegar a las mil en el 2022. Entonces, ya que us-
tedes se comprometen que quede plasmado en esta comisión, por eso aceptaremos 
también la enmienda número 4.

Gracias.

El president

Per tant, el text que se sotmet a votació és la proposta de resolució amb les es-
menes acceptades, que són l’esmena número 1, que afecta el punt número 8; l’esme-
na número 3, que afecta el punt número 11, i l’esmena número 4, que afecta el punt 
número 12. No sé si es demana cap votació separada... (Ferran Roquer i Padrosa 
demana per parlar.) Sí, senyor Roquer.
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Ferran Roquer i Padrosa

Sí, president, hauríem de fer votació separada del punt 10. I es poden fer tots els 
altres conjuntament. (Veus de fons.) Ah, i el 5 –perdoni–; sí, el 10 i el 5, exacte. Es 
poden fer junts, i els altres...

El president

Cap altra votació separada? (Pausa.) Bé, doncs, sotmetem..., entenc que hi han 
dues votacions, però que es poden..., els punt números 5 i 10 es poden sotmetre a 
votació conjuntament. He entès això. (Veus de fons.) D’acord. Per tant, són tres vo-
tacions.

Sotmetem primer els punts de què s’ha demanat votació separada.
Primer, sotmetem a votació el punt número 5.
Vots a favor...? (Veus de fons.) El punt número 5.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Re-

publicà.
Abstencions?
Hi han 4 abstencions, dels grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avan-

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

Per tant, queda rebutjat aquest punt número 5 per 6 vots a favor, 10 en contra i 
4 abstencions.

Sotmetem ara a votació el punt número 10.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra. Per tant, es produeix un empat.
Els he de fer avinent que, en aquest cas, tinc una dificultat afegida, com a presi-

dent d’aquesta comissió, pel fet de que hi ha una..., no sé ni com adjectivar-ho, que 
és la situació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, que no sé fins a 
quin punt té atribuïda la capacitat de votar en aquesta comissió en el dia d’avui. Els 
faig saber que la qüestió és que el grup parlamentari, un cop s’ha produït la baixa 
del diputat adscrit en aquesta comissió, que, com vostès saben, el diputat Joan Josep 
Nuet en aquests moments ja no té la condició de diputat, el grup parlamentari no ha 
designat encara un diputat assignat a la comissió. Per tant, diguem-ne que en aquests 
moments estaria vacant la representativitat. La Mesa del Parlament ha de fer aquest 
tràmit. A mi, com a president de la comissió, tampoc m’han fet saber que estigui..., 
i el coneixement que jo tinc fins ara –també he parlat amb el diputat– és que no hi 
ha un diputat designat dins de la comissió. A mi m’ha semblat adient que participés 
dels debats, perquè és important també que els grups puguin ser escoltats, però en-
tenc que, en aquest moment, la capacitat de vot el grup no la té per una qüestió me-
rament administrativa.

I, per tant, aquest no seria un empat, sinó que seria..., aquest punt quedaria re-
butjat, des del meu punt de vista, per 9 vots a favor, dins de la comissió, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i 10 vots en contra del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Per tant, el punt número 10 queda, en aquests termes, rebutjat.
I sotmetem ara a votació la resta de la moció.
Vots a favor?
La resta de la moció queda aprovada per unanimitat. 
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Per tant, seguim. Bé, jo he de defensar el següent punt de l’ordre del dia. Per tant, 
li cedeixo la presidència a la vicepresidenta, la senyora Escarp, i passo a ocupar el 
meu lloc.

(Pausa.)

La vicepresidenta

Bé, doncs, entrarem en el debat i votació del punt número 5.

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el 
Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de 
conformitat amb l’Estatut i la Constitució

250-00570/12

Una proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos 
de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions; presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, dir-los que aquesta és una proposta de 
resolució que el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar en data 21 de desem-
bre, i ho va fer com a conseqüència d’un seguit de reunions amb tots els sindicats 
policials.

El nostre grup –i jo crec que és una preocupació compartida– està molt preocu-
pat per la situació interna del Cos de Mossos d’Esquadra. Ens preocupa –i ho hem 
dit més d’una vegada en Ple i en comissió–, i molt, el que podríem anomenar la mo-
ral del cos. No dubtem –no n’hem dubtat mai, no tenim cap motiu per dubtar-ne– de 
la professionalitat i de la dedicació de tots els membres del cos, però ens preocupa, 
com acabo de dir, molt l’estat d’ànim de molts dels agents i d’alguns comandaments, 
després d’haver escoltat amb molta cura els seus representants sindicals.

Jo crec que tots els grups parlamentaris d’aquest Parlament han tingut ocasió 
d’escoltar a tots els sindicats. La majoria, per no dir tots els representants sindicals 
de la Policia de la Generalitat - dels Mossos d’Esquadra, han denunciat, de forma 
reiterada, una manca d’interlocució lleial i efectiva amb la direcció política del De-
partament d’Interior, la qual cosa ha malmès greument la confiança dels agents i ha 
minvat la cohesió i la moral del cos.

Els sindicats han reiterat també la manca de voluntat política de posar solucions 
damunt la taula per garantir la seguretat i l’eficàcia dels agents en el desenvolupa-
ment de llurs tasques policials, per recuperar les resolucions pendents, per millorar 
les condicions de servei i el manteniment de les instal·lacions i un llarg etcètera, que 
s’emmarca, des del nostre punt de vista, en reivindicacions plenament justes. 

Un aspecte que preocupa especialment els agents del cos en el desenvolupament 
de les seves funcions policials és el de la seguretat jurídica. Aquests dies s’està par-
lant a bastament de la vista oral que s’està celebrant al Tribunal Suprem. Però els 
agents i els seus representants sindicals són molt conscients de que l’operatiu orga-
nitzat pel Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la jornada de l’1 d’octubre de 
2017 ha deixat en una situació de manca de seguretat jurídica evident a molts agents 
del cos. 

De moment, en aquests moments, el nombre d’agents investigats per diferents 
tribunals a Catalunya amb relació a les actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra 
en els esdeveniments d’aquella jornada infausta de l’1 d’octubre és de setanta-dos 
agents de totes les escales i diferents graduacions, entre els quals hi ha qui comanda-
va el cos com a major en cap. I el que és més greu: afecta directament quaranta-dos 
agents de l’escala bàsica, molts d’ells fins i tot d’una mateixa àrea bàsica policial.

Aquesta proposta de resolució té com a finalitat principal garantir la seguretat ju-
rídica dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en el desenvolupament de les seves 
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funcions, de conformitat sempre amb l’ordenament democràtic. Són sis punts molt 
clars que recullen de forma fidel, al nostre parer, les reivindicacions que els repre-
sentants sindicals ens han fet arribar al respecte.

El primer punt és una condemna, per part del Parlament de Catalunya, i un re-
buig a qualsevol intent d’utilització política, ideològica i partidista del cos.

El segon punt insta el Govern a mantenir la neutralitat política en l’àmbit del 
Departament d’Interior, en uns termes que li he fet ja saber diverses vegades també 
al mateix conseller: amb el desenvolupament de la facultat governativa i amb la di-
recció policial del Cos de Mossos d’Esquadra s’ha de fer, sense cap mena de biaix 
partidista i de conformitat, sempre, amb la legalitat vigent. Això és un punt cabdal. 
Es poden tenir polítiques de personal, però no es pot tenir cap intent d’ideologitzar 
l’ús que es fa d’una policia.

Insta el Departament d’Interior de la Generalitat a disposar que, en totes les reu-
nions de preparació de l’activitat diària, en totes les unitats policials, es faci un de-
tall acurat, de forma clara i entenedora, de les instruccions operatives, que permetin 
afrontar a tots els agents, amb plenes garanties, qualsevol incidència que pugui pro-
duir-se durant la jornada.

Insta el Departament d’Interior a disposar de totes les ordres i planificacions dels 
diferents serveis i dispositius, ja siguin específics o ordinaris, i que quedin resse-
nyats per escrit i a disposició dels agents que integrin el dispositiu i prestin el servei, 
especificant, en cada cas –molt important–, qui és el comandament responsable de 
gestionar i de decidir en les diferents incidències que puguin produir-se.

Insta també el Govern de la Generalitat a que mantingui un diàleg social fluid i 
lleial amb els sindicats policials, que els informi també sobre l’organització de dis-
positius específics i que els escolti, que és una queixa que tenen aquests sindicats des 
de fa ja diverses legislatures.

I el Parlament de Catalunya reitera i es referma en el fet de que en democràcia 
i en un estat de dret no pot existir cap dret ni llibertat fonamental que empari cap 
mena d’acció violenta, i que és un deure de totes les autoritats públiques prevenir-les 
i impedir-les de manera proactiva.

Aquesta és la proposta de resolució que presentem i en demanem el vot favorable 
a tots els grups.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se ara sobre les esmenes presentades, té la pa-
raula, en primer lloc, el senyor Antoni Castellà... (Veus de fons.) Per a la defensa de 
les esmenes presentades, té la paraula el representant del Grup Parlamentari Repu-
blicà Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, presidenta. Sí, hem presentat esmenes a quasi tots els punts, que malau-
radament no tindran acord. De fet, presentàvem unes esmenes en termes de quina 
era la voluntat real de la proposta de resolució. Perquè, senyora presidenta, jo, escol-
tant el diputat Matías Alonso..., fa una introducció, amb la qual podem compartir 
alguns punts. Per descomptat el nostre grup parlamentari també s’ha reunit amb els 
sindicats de Mossos. De fet, ell fa una introducció, en la seva intervenció, que parla 
de la problemàtica respecte a algunes reivindicacions d’alguns dels sindicats respec-
te a efectius, a condicions, a inversió; els quals podem compartir, però això poc té a 
veure després amb la proposta de resolució que avui ens planteja.

A la seva introducció ja, valgui la redundància, hi ha introduït els setanta-dos 
investigats, el procés judicial que hi ha. I, de fet, si els diputats es llegeixen la in-
tencionalitat d’aquesta proposta de resolució, que el diputat Matías Alonso ve a dir 
que és la reivindicació directa de tots els sindicats d’aquest país, ho poso en dubte 
absolutament, perquè si anem a quina és la motivació, és un dels mantres sistemà-
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tics que porta Ciutadans en el seu discurs polític: davant dels... Tenim molts man-
tres: «L’economia s’enfonsa en funció del procés independentista», «les institucions 
són “xiringuitos”», «el golpe a la democracia». I aquest és el mantra de: «El Cos de 
Mossos d’Esquadra està pressionat per un govern, pels partits polítics independen-
tistes; per tant, és una policia política.» I com que literalment és molt groller dir-ho 
en aquests termes, fan una proposta de resolució en la qual es diuen obvietats, però 
negant-les, d’alguna manera, com si això no fos així.

És a dir, de fet –i per això presentàvem les esmenes, per aclarir-ho–, l’únic 
que fan en aquesta proposta de resolució és especificar el que ja contempla la Llei 
10/1994 de la Policia de la Generalitat. Però ho fan des d’un punt de vista de..., és a 
dir: «La policia no ha de rebre pressions, la policia ha de ser neutral.» Quan tu en 
una proposta de resolució dius «evitar que això passi», estàs dient que això està pas-
sant. I aquesta és la trampa, eh?

Les esmenes presentades anaven en línia de si hi havia una voluntat..., que no sé 
el que aporta, en qualsevol dels casos, de senzillament reiterar què és el que ha de ser 
una policia en un país, eh? Però jo crec que no va per aquí. No han estat..., o s’anuncia-
rà, almenys així se’ns ha fet arribar, que no s’acceptaran les esmenes. Per tant, es rati-
fica que és una proposta de resolució purament política, que posa l’ombra del dubte..., 
malgrat que la intervenció del diputat no anava en aquesta línia, però la resolució posa 
–i acabo aquí– l’ombra del dubte del nivell de professionalitat del Cos de Mossos.

I, per tant, per respecte al nivell de professionalitat del Cos de Mossos, el nostre 
grup votarà en contra de tots i cada un d’aquests punts.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós, en nom del 
Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també ens trobem amb la mateixa tes-
situra, malgrat haver intentat, com a mínim interessat la possibilitat d’acord amb les 
esmenes que havíem presentat; encara que sí que agraeixo que malgrat que la con-
versa ha estat breu, sí que ha estat absolutament correcta, com és sempre el tarannà 
del diputat senyor Alonso.

Però, dit això, efectivament, vull dir, el que pretén dir aquesta proposta de reso-
lució és que s’està utilitzant els Mossos d’Esquadra com una policia política. Des 
del moment que condemna i rebutja intent d’utilització política, vol dir que està afir-
mant que això s’està produint, quan això és absolutament fals, i ho saben.

Han fet referència precisament a la jornada de l’1 d’octubre i al fet que ha derivat 
d’aquella jornada: hi han setanta-dos mossos d’esquadra encausats, començant pel 
major del cos, el senyor Trapero. I precisament el que necessitarien els mossos d’es-
quadra és estar..., precisament, per desenvolupar la seva tasca de seguretat ciutadana 
amb la neutralitat exigida per part de tots, nosaltres els primers, seria deixar de ser 
objecte de constant persecució i constant pressió. Tots i cadascun dels mossos d’es-
quadra encausats als quals ha fet referència el diputat senyor Alonso, ho són preci-
sament per haver complert l’ordre judicial, cosa que a hores d’ara diria que tothom 
té clar amb relació a l’1 d’octubre, al Tribunal Superior de Justícia. 

Això sí, la van complir seguint lògicament les directrius del comandament del 
cos, i com una policia moderna i democràtica, prioritzant, com manava l’ordre judi-
cial, la bona convivència ciutadana, prioritzant la resolució mitjançant el diàleg i la 
mediació, i així van aconseguir fins i tot uns millors resultats que no pas l’actuació 
violenta per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que a més a més ara ja 
està clar que no va anar deliberadament coordinada de cap de les maneres, sinó que 
perseguia directament la utilització d’aquella violència.
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Per tant, neguem la major. Els Mossos d’Esquadra són una policia moderna, que 
actua sota els principis de neutralitat. De fet, l’Acord de govern del 24 de febrer, pel 
que s’aprova el seu Codi d’ètica a la policia, la paraula «neutralitat» surt fins a cinc 
vegades. Per tant, ens trobem que tot el que estan instant aquí, de fet s’està ja pro-
duint. Els Mossos d’Esquadra és una policia professional, que actua sense cap biaix 
partidista, actua seguint estrictament les directrius professionals que donen els co-
mandaments, i la part política de la conselleria no dona en absolut cap directriu.

Amb relació a coses concretes que esmenten amb relació als briefings. Amb re-
lació als briefings, es donen totes les instruccions que són necessàries per desenvo-
lupar les tasques que estan encomanades; són, en molts casos verbals, i en molts 
altres casos, quan el desenvolupament del servei així ho requereix, doncs són per 
escrit. I, per tant, tots els continguts normatius i de procediment són públics i estan 
a l’abast de tots els efectius.

La interlocució amb els sindicats nosaltres també l’hem tingut, el Govern també 
l’ha tingut, i a més a més és habitual, fluida i freqüent. I, a més a més, amb relació 
als dispositius, s’atenen les peticions dels sindicats amb relació a tot el que afecta el 
desenvolupament de la tasca i desenvolupament dels dispositius en tot el que afecta 
les condicions de treball per part dels mossos.

I per últim, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, els mossos d’esqua-
dra vetllen tant per prevenir com per perseguir qualsevol actuació violenta, tingui 
l’origen que tingui, tingui el biaix que tingui, i específicament si tenen biaix ideolò-
gic doncs encara més.

Per tot això, ens veiem obligats, malgrat la voluntat de coincidir, a votar negati-
vament la totalitat dels punts de la moció.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Malditos tiempos los nuestros en los que nos ha tocado lu-
char por lo obvio. I dic això perquè crec que, independentment de l’exposició de 
motius, que hi ha alguna cosa que no m’ha agradat i que no hi entraré, la proposta 
de resolució, és a dir, els punts dispositius són absolutament obvis. Què és el que 
modifica la posició d’uns o altres? El relat que tenim; per tant, la política. Per tant, 
amb la nostra actitud, acabem de demostrar l’ús polític que s’intenta fer, o es fa de 
vegades del Cos de Mossos d’Esquadra, d’una manera o d’una altra, per part d’uns 
i/o per part d’altres. Perquè pot formar part d’un mantra de Ciutadans –que algunes 
coses formen part del mantra de Ciutadans– perquè pot ser una estratègia política; 
segurament ho sigui, perquè estem aquí per fer política. S’ha dit: «És que és una 
proposta de resolució política.» Clar, és que no ha de ser de cuina; ha de ser política, 
la proposta de resolució. Però són punts absolutament obvis, amb els que jo crec que 
hauríem d’estar d’acord.

Per què no hi estem d’acord, tots i totes? Pel relat que tenim cadascú. Però aquí 
hi ha una sèrie de fets, diguem-ne, objectius. És a dir, jo recordo que el Govern els 
deia als Mossos d’Esquadra..., i no entraré en el fons, eh? No entraré en el fons, 
perquè segurament hi ha matisos molt complexos i importants. Però se’ls deia amb 
l’1 d’octubre: «No, no us preocupeu, que nosaltres assumirem tota la responsabili-
tat.» Dada objectiva que contradiu això: setanta-dos investigats. Independentment 
de qui en sigui la responsabilitat; però se’ls va dir o no se’ls va dir, als Mossos 
d’Esquadra, que no tindrien cap problema i que assumirien els comandaments la 
responsabilitat? Se’ls hi va dir.

Tot el proposat ho contempla la llei. També els hi he dit. Escolti, doncs complim 
la llei tots i totes. Si no hi ha problema.

En fi, jo crec que és bo que això s’aprovi, i que s’aprovi per unanimitat seria molt bo.
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I després un comentari en alguna cosa que també s’ha comentat. Una cosa que 
jo crec que..., les frases, no?, i les paraules també determinen moltíssim la realitat i 
són importants. És diferent dir que s’utilitza el Cos de Mossos d’Esquadra com una 
policia política..., jo no ho he sentit mai, que es digui això; almenys jo no ho he sentit 
directament. És molt diferent això de «pretenen fer servir el Cos de Mossos d’Es-
quadra políticament». És molt diferent –és molt diferent. Una cosa és un fet, l’altra 
és una pretensió, per començar. I una cosa és estar fent actuar com a policia política, 
i l’altra, políticament, qui té la pretensió de fer servir políticament els mossos són els 
comandaments que donen les ordres, el comandament polític, no el Cos de Mossos 
d’Esquadra en si, no els policies, no les policies, que es deixen la pell cada dia per 
tots nosaltres els que estem aquí i per tota la ciutadania.

Llavors, coses com «condemnar i rebutjar qualsevol intent d’utilització políti-
ca, ideològica i partidista del Cos de Mossos d’Esquadra». Com es pot no estar-hi 
d’acord? «Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la neutralitat política en 
l’àmbit del Departament d’Interior». Com es pot no estar-hi d’acord? «Detallar, de 
forma clara i entenedora, les instruccions operatives dels briefings». Com es pot no 
estar-hi d’acord? Però si es que és major protecció per als nostres policies. «Instar 
el Departament d’Interior a que les ordres i planificacions es donin per escrit.» Per 
què no s’està d’acord en això?

«Que hi hagi un diàleg social fluid i lleial amb els sindicats policials.» Diuen: 
«No, és que aquest diàleg s’està produint.» Escoltin, s’està produint, sí i no. Jo re-
cordo també, o tots recordem l’última mesa que es va fer al Departament d’Interior, 
mentre hi havia una manifestació davant del Departament d’Interior, com s’acabava 
d’aixecar. Mentre el conseller ens estava aquí dient que estaven negociant i que ha-
vien arribat a un acord de tretze, o catorze de quinze propostes, s’estaven aixecant 
de la mesa de negociació. Per tant, jo crec que sí que ve a col·lació, i sí que és inte-
ressant posar damunt la taula que hi hagi un diàleg social o que el Govern s’esforci 
a mantenir un diàleg social fluid i lleial.

I, per últim, «reiterar i reafirmar el fet de que en democràcia, en estat de dret 
no existeix cap dret ni llibertat fonamental que empari les accions violentes». Estan 
contra això? Realment no ho entenc.

Nosaltres, sense estar d’acord amb algunes qüestions de l’exposició de motius, 
i veient que hi ha una intencionalitat també –més que política, partidista–, estem 
d’acord amb tots els punts de la proposta de resolució i, per tant, hi votarem a favor.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Jo és que abans em referia als bombers, i ara, en el cas dels mos-
sos, per altres raons, crec que en democràcia s’hauria de poder discutir de tot, però 
no és bo que fem, de certes institucions, com a tals, matèria de discussió. I trobo que 
el cas dels Mossos és trist, perquè després succeeixen coses, com la declaració del 
Trapero, o com intervencions policials i tal, que després crec que no s’entenen a ni-
vell ciutadà, perquè tots hem fet, o hem volgut fer del Cos de Mossos d’Esquadra..., 
és un acto de par, quan es un acto que té unes funcions institucionals determinades; 
que les compleix, li agradin més o li agradin menys, que les complirà millor o pit-
jor. O sigui, jo he vist moltes intervencions dels Mossos d’Esquadra, especialment 
durant la meva etapa més quotidiana d’activista, que no m’han agradat gens. I trobo 
que també s’ha de poder dir; que no cal que exaltem els cossos com si fossin la di-
vina providència, és a dir, que...

Ho dic, també, perquè jo quan començo a llegir una proposta de resolució..., ja 
de la part dispositiva no en parlo, perquè aquí sí que estic d’acord en que, a vegades, 
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un llegeix les parts expositives i diu: «Això no ho podré votar.» I després, a la part 
de resolució... 

«Condemna i rebutja qualsevol intent d’utilització política, ideològica i partidista 
del Cos dels Mossos d’Esquadra.» I, clar, jo quan una proposta de resolució ja co-
mença contradient-se a si mateixa, em costa seguir llegint-la, perquè crec que és una 
cosa que està fent no només aquesta moció, sinó que estan fent pràcticament tots els 
actors polítics del país. I jo crec que és una cosa sobre la que hauríem de reflexionar.

«Insta el Govern de la Generalitat a mantenir la neutralitat política en l’àmbit del 
Departament d’Interior.» Jo aquí, curiosament..., és que acabo de pujar pel vostre pas-
sadís del Parlament i teniu cartells de propaganda partidista en una institució públi-
ca. Als passadissos –no a l’interior dels despatxos, als passadissos. I sobre això no en 
dieu re. I jo trobo que sobre això també n’hauríem de poder parlar, no? És a dir, a mi 
no m’agradaria haver d’anar a la Junta Central a dir-li: «Perdoni, estan els treballadors 
del Parlament havent de passar per aquell passadís. A mi se m’estava influint en el vot 
–se m’estava influint. Jo he començat el passadís sent un podemita, i a mig camí he 
hagut de trencar perquè he pensat, dic: “Hòstia, el dret a portar armes tampoc està tan 
malament.”» (Rialles.) I dic: «Marxem d’aquí.» Vull dir, hi ha una sèrie de coses –hi 
ha una sèrie de coses... (Veus de fons.) Sí, sí, perquè hi ha una sèrie de coses que les 
hauríem d’assumir una mica, les hauríem de deixar al marge ja no dic de la disputa 
política, de la disputa política més banal, per poder discutir de la resta.

Jo m’abstindré al conjunt de la moció, no tant pel text en si, sinó per la intenci-
onalitat del text, perquè en alguns casos crec que les esmenes eren pertinents, i en 
això coincideixo que el fet de rebutjar-les no apunta bones maneres, i sobretot per-
què jo crec que és millor abstenir-se de fer certes intervencions i de reiterar certes 
intervencions, que crec que no ajuden ni a entendre el paper dels Mossos d’Esqua-
dra ni a defensar la seva funció institucional en els moments agradables i en els mo-
ments que no han sigut agradables a Catalunya.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Abans de donar-li la paraula al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, deixarem constància de la seva posició, no del seu vot, perquè... D’acord? 
(Pausa.)

Té la paraula ara la diputada Esperança García, en nom del Subgrup Parlamen-
tari del Grup Popular.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bien, la verdad es que yo, viendo algunas justificaciones so-
bre por qué no se puede votar una PR donde lo único que dice es que una policía 
democrática el único color que debe de tener es el de su uniforme..., que, de verdad, 
es que hay gente aquí que es..., de verdadero maestro de la costura, el no votar a fa-
vor de esto.

Dicho lo cual, decía el representante de Junts per Catalunya que..., a hores d’ara, a 
ningú li queda cap mena de dubte de que la policia i els Mossos d’Esquadra són una 
policia que està al servei de la llei. Ara bé, fa escassament deu dies, el senyor Buch, 
preguntat per aquesta diputada, es va negar a respondre si donaria l’ordre de que els 
Mossos d’Esquadra complirien amb les sentències i amb les resolucions de la Junta 
Electoral Central. Miri, al final, els únics que no tenen clar que els Mossos d’Esqua-
dra formen part dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat són vostès. El senyor 
Torra, parlant amb els CDR, dient: «És que els Mossos d’Esquadra són la Policia 
Nacional de Catalunya.» Són vostès qui no ho tenen clar. Són vostès qui no ho tenen 
clar, i el fet és que fins i tot a la nova escorta del senyor Torra han deixat marginada 
la prefectura. Són vostès els que no van als homenatges dels mossos assassinats per 
ETA, el senyor Santos de Santamaría, fa escassament un mes. Són vostès els que no 
convoquen el tres-cents aniversari del cos, que es fa aquest any. O sigui, que són vos-
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tès els que es neguen a acceptar el caràcter democràtic d’un cos de seguretat com el 
de Mossos d’Esquadra. Són vostès els que fan pressions, obren expedients..., a aquell 
mosso que li va dir a aquell manifestant: «La república no existe, idiota.» Són vostès 
qui dubten del caràcter democràtic, perquè fan servir eines no democràtiques amb el 
Cos dels Mossos d’Esquadra.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. No sé si el senyor Matías Alonso vol posicionar-se sobre les 
esmenes presentades...

Matías Alonso Ruiz

Sí, voldria aquest breu torn, només per dir que d’això va la neutralitat, i de segu-
retat jurídica; va d’això, no va d’una altra cosa. Es pot estar o no d’acord amb l’ex-
posició de motius. Jo no he de dogmatitzar respecte a això, però els he de dir que no 
convé fugir d’estudi, que el que reflecteix la part dispositiva d’aquesta proposta de 
resolució és ni més ni menys que el que hem entès que ens demanaven els sindicats. 
Per cert, sindicats que ja estaven neguitosos molt abans de l’1 d’octubre –estaven 
molt neguitosos molt abans de l’1 d’octubre.

I també li he de dir, senyor Campdepadrós, nosaltres no som ni qui té investigats 
a setanta-dos agents del cos ni qui ha de fer cap lectura de cap mena sobre una in-
terlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres entenem que 
si en aquest moment hi han agents que estan investigats és precisament perquè la 
garantia d’aquesta seguretat jurídica, pel que sigui, ha fallat. I no refermar-se amb 
la voluntat ferma de donar-los aquesta garantia, que l’estan demanant –ho repeteixo: 
l’estan demanant–, jo crec que és una fugida d’estudi de llibre, no?

Per tant, miri, podem seguir parlant de tot, del sexe dels àngels si es vol, però hi 
ha un desgast, un desgast que ha patit el cos, i no podem seguir amb aquest desgast, 
perquè a més a més ens ho estan demanant.

Per tant, jo els torno a demanar..., rebutjant totes aquestes esmenes, els torno a 
demanar el vot favorable a la proposta de resolució.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Molt bé. Doncs posaríem a votació la proposta de resolució amb els termes de 
la proposta original al no acceptar-se cap de les esmenes. Votació separada no en 
demana ningú? (Pausa.)

Molt bé, doncs votaríem el conjunt de la proposta de resolució.
Vots favorables a la proposta de resolució?
Nou vots favorables, corresponents al Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 

Parlamentari Socialistes i Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Vots contraris?
Deu vots contraris, corresponents al Grup Parlamentari Republicà i Junts per 

Catalunya.
Abstencions?
No n’hi han.
Per tant, ha quedat rebutjada per 9 vots a favor i 10 en contra.
Molt bé. S’aixeca la sessió i bona tarda a tots plegats.

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